
HỘI NGHỊ TRUNG ƯƠNG 15 GIỚI THIỆU NHÂN SỰ “ĐẶC BIỆT”
THAM GIA KHÓA XIII CỦA ĐẢNG

CHỦ NHẬT

CƠ QUAN CỦA ĐẢNG BỘ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM TỈNH BÌNH ĐỊNH
TIẾNG NÓI CỦA ĐẢNG BỘ, CHÍNH QUYỀN VÀ NHÂN DÂN BÌNH ĐỊNH baobinhdinh.vn

SỐ 7766

17.1.2021
(5.12 Canh Tý)

0966.490.490  
0256.3813573

ĐƯỜNG DÂY NÓNG

ĐƯA NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ TỈNH LẦN THỨ XX VÀO CUỘC SỐNG

Tảo tần dệt mùa xuânl . . . . . . . . . . . . .u5

Nhìn từ trường nghề, Trung tâm 
Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục 
thường xuyên, công tác phân luồng 
học sinh sau bậc THCS năm học 
2020 - 2021 đã đạt được những kết 
quả bước đầu tích cực. 

Hơn nửa tháng nay, bà con dân tộc thiểu 
số làng Canh Tiến, xã Canh Liên, huyện 

Vân Canh đã có điện phục vụ sinh hoạt và 
đời sống. Bây giờ đến làng, thấy nhiều 
nhà đã sắm ti vi, thiết bị, đồ dùng điện 

tử... Ban đêm trong làng bừng ánh điện, 
ngày như dài thêm, xóm thôn rộn rã hơn 

với những hoạt động cộng đồng.

Tích cực phân luồng học sinh 
sau THCS

Chuyện một gia đình thể thaol u9

u12

u6

u3

Quy Nhơn triệt phá “điểm nóng” 
ma túy

l
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Điện sáng
làng Canh Tiến

Bí thư Tỉnh ủy Hồ Quốc Dũng tặng quà cho bà con làng Canh Tiến, xã Canh Liên, huyện Vân Canh.

Rong ruổi An Nhơnl . . . . . . . . . . . . . . . . . .u4
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Bình Định

(BĐ) - Sáng 16.1, Công ty 
TNHH Lâm nghiệp Quy Nhơn 
tổ chức Lễ đón nhận chứng chỉ 
quản lý rừng bền vững FSC. Dự 
lễ có Phó Chủ tịch Thường trực 
UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh.

Năm 2019, UBND tỉnh đã 
phê duyệt dự án trồng rừng gỗ 
lớn giai đoạn 2016 - 2021 với 
tổng diện tích 818 ha rừng của 
Công ty TNHH Lâm nghiệp Quy 
Nhơn. Đến nay, Công ty đã thực 
hiện xong diện tích quy hoạch 
trồng rừng gỗ lớn; trong đó, 
trồng mới gần 700 ha rừng và 
chuyển hóa 200 ha rừng gỗ nhỏ 
sang trồng cây gỗ lớn. Cùng với 
việc phát triển rừng gỗ lớn, năm 
2019, Công ty đã phối hợp với 
Viện Quản lý rừng bền vững và 
Chứng chỉ rừng thực hiện xây 
dựng phương án quản lý rừng 
bền vững và tiến tới xin cấp 
chứng chỉ rừng FSC. Sau hơn một 
năm thực hiện, đến thời điểm 
này, Công ty đã được Tổ chức 
đánh giá cấp chứng chỉ rừng GFA 
(CHLB Đức - một trong những 
tổ chức được Hội đồng Quản lý 
rừng thế giới (FSC) ủy nhiệm để 
thực hiện các dịch vụ đánh giá 
cấp chứng chỉ FSC trên toàn thế 
giới) cấp chứng chỉ FSC cho gần 
4.184 ha rừng trong tổng diện 
tích hơn 8.445 ha rừng và đất 
rừng của đơn vị đang quản lý, 
sử dụng. 

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ 
tịch Thường trực UBND tỉnh 
Nguyễn Tuấn Thanh ghi nhận 

Công ty TNHH Lâm nghiệp Quy Nhơn 
đón nhận chứng chỉ FSC

(BĐ) - Chiều 16.1, Hội Bảo trợ 
bệnh nhân nghèo tỉnh phối hợp 
với Chi hội Tương chao đậu hũ 3 
(huyện Phù Cát) và Chi hội Bác Ái 
(huyện Tuy Phước) cùng một số 
nhà tài trợ là con em người Bình 
Định đang sinh sống tại TP Hồ 
Chí Minh tổ chức chương trình 
Xuân yêu thương vì bệnh nhân 
nghèo năm 2021 tại Làng phong 
Quy Hòa và Trung tâm Chăm sóc 
và Điều dưỡng người có công 
tỉnh. Đến dự chương trình có 
Phó Chủ tịch Thường trực UBND 
tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh, Bí thư 
Thành ủy Quy Nhơn Nguyễn Văn 
Dũng, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh 
Huỳnh Thúy Vân.  

Tại chương trình, đã có 316 
phần quà có giá trị 129,6 triệu 
đồng được trao tặng cho bệnh 
nhân nghèo, người có công. 
Trong đó, trao tại Làng Phong 

Quy Hòa 300 phần quà cho  
70 bệnh nhân khoa Lão của Bệnh 
viện Phong - Da liễu Trung ương 
Quy Hòa và 230 hộ gia đình bệnh 
nhân phong, mỗi phần quà trị giá 
400 nghìn đồng; trao 16 phần quà 
cho các cụ già đang được nuôi 
dưỡng tại Trung tâm Chăm sóc 
và Điều dưỡng người có công 
tỉnh, mỗi phần quà trị giá 600 
nghìn đồng. 

Phát biểu tại chương trình, 
Phó Chủ tịch Thường trực UBND 
tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh khẳng 
định, mặc dù tỉnh đang gặp 
không ít khó khăn nhưng luôn 
nỗ lực làm tốt công tác an sinh xã 
hội, chăm lo cho đời sống người 
có công, người dân khó khăn. Dịp 
Tết cổ truyền của dân tộc, tỉnh đã 
quyết định trích ngân sách 10 tỷ 
đồng hỗ trợ người dân nghèo vui 
xuân đón Tết.                       NGỌC TÚ       những nỗ lực của tập thể Công 

ty TNHH Lâm nghiệp Quy Nhơn 
trong việc xây dựng phương án 
quản lý rừng bền vững, góp 
phần nâng cao giá trị kinh tế 
rừng trồng của Công ty, đóng 
góp quan trọng vào định hướng 
tái cơ cấu ngành Lâm nghiệp của 
tỉnh. Việc được cấp chứng chỉ 
FSC mới chỉ là thành công bước 
đầu, nên Công ty cần đầu tư công 
nghệ, nâng cao năng lực quản lý, 
bảo vệ rừng, kinh phí để phát 
triển diện tích rừng còn lại được 
tỉnh giao để tiến tới được cấp 
chứng chỉ FSC. 

Đồng chí Nguyễn Tuấn 
Thanh yêu cầu các sở, ngành 
liên quan, các địa phương đẩy 

mạnh công tác tuyên truyền để 
nâng cao nhận thức người dân 
trồng rừng sản xuất trong việc 
trồng rừng gỗ lớn, rừng được cấp 
chứng chỉ FSC. Sở NN&PTNT là 
đơn vị chủ trì hướng dẫn thực 
hiện Đề án trồng rừng gỗ lớn của 
tỉnh phải tăng cường hướng dẫn 
các công ty khác, các chủ rừng để 
nhân rộng mô hình trồng rừng 
gỗ lớn, xây dựng phương án 
quản lý rừng bền vững để tiến 
tới cấp chứng chỉ FSC tạo thành 
chuỗi liên kết, đáp ứng nhu cầu 
gỗ nguyên liệu phục vụ DN chế 
biến xuất khẩu gỗ, tăng giá trị 
kinh tế, góp phần phát triển KT-
XH của tỉnh.

Tin, ảnh: NGỌC NHUẬN

Đại diện tổ chức GFA tại Việt Nam (bìa trái) và Phó Chủ tịch Thường trực UBND 
tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh (bìa phải) tặng hoa, trao chứng chỉ FSC cho Công ty 
TNHH Lâm nghiệp Quy Nhơn.

(BĐ) - Ngày 15.1, tại tỉnh Lâm 
Đồng, Trung ương Hội LHTN 
Việt Nam, Ủy ban ATGT Quốc 
gia, Cục CSGT (Bộ CA) và Công 
ty Honda Việt Nam phối hợp tổ 
chức vòng chung kết và trao giải 
cuộc thi “Thanh niên với Văn hóa 
giao thông” toàn quốc năm 2020.

Cuộc thi đã thu hút gần 126 
nghìn bài thi được gửi tới Ban tổ 
chức. Tại vòng chung kết, 10 thí sinh 
có bài thi sơ khảo xuất sắc nhất và 
3 đội/nhóm đã tham gia thi. Kết 
quả, ở phần thi đội/nhóm, giải nhất 
thuộc về đội thi của Ban Thanh niên 
Quân đội; thí sinh Nguyễn Thị Yến 

Hoa (đơn vị Đồng Nai) đạt giải nhất 
nội dung cá nhân. 

Tại Bình Định, đã có 29.600 
ĐVTN tham gia cuộc thi, qua 
đó giúp tỉnh lọt vào top 5 tỉnh, 
thành trên toàn quốc có số lượng 
thí sinh tham gia nhiều nhất và 
được Ban tổ chức cuộc thi trao 
kỷ niệm chương. Đặc biệt, trung 
úy Dương Văn Tài (Trợ lý quần 
chúng, Phòng Chính trị, Bộ Chỉ 
huy BĐBP tỉnh) đã xuất sắc lọt 
vào tốp 10 thí sinh có bài thi sơ 
khảo xuất sắc nhất dự thi cá nhân 
ở vòng chung kết và đã đạt giải 
nhì chung cuộc.         HỒNG PHÚC

l Ngày 16.1, Bộ CHQS tỉnh 
đã tổ chức Lễ tiễn 92 quân nhân 
hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở 
về địa phương. Trong thời gian 
tại ngũ, các quân nhân đã nỗ lực 
học tập, rèn luyện, trưởng thành 
trong môi trường quân đội. Mỗi 
quân nhân xuất ngũ được hưởng 
đầy đủ chế độ chính sách theo 
quy định của Nhà nước. Dịp này, 
Bộ CHQS tỉnh đã trao giấy khen 
tuyên dương các quân nhân có 
thành tích xuất sắc trong thời gian 
tại ngũ và tặng 92 suất quà tết cho 
các quân nhân. XUÂN NHÂM
l Sáng 16.1, Ban chỉ đạo vận 

động hiến máu tình nguyện huyện 
Tây Sơn phối hợp với Trung tâm 
Huyết học - Truyền máu tỉnh tổ chức 
hiến máu tình tập trung nguyện 
đợt 1.2021 gồm các xã: Tây Vinh, Tây 
Bình, Bình Thuận, Bình Hòa, Tây An, 
Bình Tân, thị trấn Phú Phong và TTYT 
huyện. Kết quả đã thu được 393 đơn 
vị máu. TÍN TRỌNG
l Nhóm thiện nguyện Ước 

mơ và Chi hội bảo trợ bệnh 
nhân nghèo Mái ấm Việt tổ chức 
trao nhà tình thương cho gia đình 
anh Lê Văn Út và chị Trần Thị Năm 
Hương (thôn An Hòa, xã Nhơn 
Khánh, TX An Nhơn) vào chiều 
15.1. Căn nhà được xây với diện 
tích 40 m2 được Chi hội Mái ấm 

Việt vận động các nhà hảo tâm 
tài trợ xây dựng mới với tổng kinh 
phí 112 triệu đồng. MỸ MẠNH
l Đoàn Khối các cơ quan tỉnh 

phối hợp với Huyện đoàn Tây Sơn 
tổ chức chương trình “Xuân yêu 
thương năm 2021” vào sáng 16.1. 
Tại chương trình, Đoàn khối đã trao 
tặng 100 thẻ BHYT cho các hộ có 
hoàn cảnh khó khăn tại các xã Tây 
An, Tây Bình và Tây Vinh; thăm tặng 
quà cho Mẹ Việt Nam anh hùng Thái 
Thị Nhung và tặng mô hình vườn 
cây ăn trái với 30 cây bưởi cho ông 
Nguyễn Thanh Thuận, đều ở thôn 
An Vinh 1, xã Tây Vinh. T.TRỌNG
l Ngày 15.1, Chi đoàn Phòng 

CSĐT tội phạm về ma túy CA 
tỉnh, Đoàn cơ sở Hội Phụ nữ CA 
huyện Phù Mỹ và Trường THPT 
An Lương phối hợp tổ chức buổi 
tuyên truyền pháp luật về phòng 
chống tội phạm ma túy cho hơn 
500 học sinh của nhà trường; tặng 
10 suất quà (300 nghìn đồng/suất) 
cho các em học sinh có hoàn cảnh 
khó khăn. Sáng 16.1, Đoàn cơ sở 
CA huyện Tây Sơn phối hợp với CA 
xã Tây Thuận tổ chức buổi tuyên 
truyền, phổ biến, giáo dục về quản 
lý, sử dụng pháo; ATGT; phòng, 
chống tác hại của ma túy cho 
300 em học sinh Trường THCS Tây 
Thuận. VĂN TỐ - ĐÌNH PHƯƠNG

(BĐ) - Từ ngày 13 - 15.1, Trường CĐ Kỹ thuật 
Công nghệ Quy Nhơn tổ chức kỳ thi Kỹ năng nghề 
cấp trường năm học 2020 - 2021. Có 133 thí sinh đến 
từ các khoa tranh tài ở 12 nghề dự thi: Cắt gọt kim 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ QUY NHƠN:

Lần đầu tiên mời DN tham gia giám sát 
kỳ thi kỹ năng nghề

Thí sinh nghề Công nghệ ô tô đang làm bài thi.

loại, Công nghệ ô tô, Công nghệ thông tin (Ứng 
dụng phần mềm), Cơ điện tử, Chế tạo thiết bị cơ 
khí, Điện công nghiệp, Điện tử công nghiệp, Hàn, 
Kỹ thuật chế biến món ăn, Quản trị nhà hàng, Tin 
học văn phòng, Vận hành, sửa chữa thiết bị lạnh. 

Năm nay, lần đầu tiên, Trường CĐ Kỹ thuật 
Công nghệ Quy Nhơn mời DN tham gia kỳ thi 
với vai trò là quan sát viên, giám sát viên. 2 DN: 
Công ty TNHH Festo và Công ty TNHH Đức Trí 
Quy Nhơn cử người tham gia hoạt động này. Sau 
kỳ thi, đại diện DN sẽ đóng góp ý kiến cho Nhà 
trường về công tác tổ chức, mức độ kỹ năng và các 
tiêu chuẩn đánh giá của các nghề thi so với thực tế 
nghề nghiệp, giúp nhà trường nâng cao chất lượng 
kỳ thi, công tác đào tạo.      

 Tin, ảnh: NGUYỄN MUỘI

Tặng quà cho bệnh nhân 
nghèo và người có công

CUỘC THI “THANH NIÊN VỚI VĂN HÓA GIAO THÔNG”  
TOÀN QUỐC NĂM 2020:

Bình Định lọt vào top 5 tỉnh, 
thành có số lượng thí sinh  
tham gia nhiều nhất

(BĐ) - Chiều 16.1, CLB 
Topenland Bình Định đã thi đấu 
trận đầu tiên V-League 2021 trên 
sân Vinh. Đây là trận đấu được 
dự báo rất khó khăn cho thầy trò 
HLV Nguyễn Đức Thắng. Tuy 
nhiên, lợi thế lớn bất ngờ được tạo 
ra ngay ở phút 16 cho đội bóng 
đất Võ, khi đội trưởng Hoàng Văn 
Khánh của Sông Lam Nghệ An 
phạm lỗi với Đình Kha, nhận thẻ 
đỏ rời sân. Tận dụng ưu thế hơn 
người, Topenland Bình Định gia 
tăng sức ép và đã có thành quả ở 
phút 30, khi Dasilva chuyền bóng 

thuận lợi để Rimario ghi bàn mở 
tỷ số.

Sau giờ nghỉ, các cầu thủ chủ 
nhà đẩy cao đội hình, tích cực 
di chuyển, tranh chấp để tìm 
bàn san bằng cách biệt. Và cơ 
hội đến với Sông Lam Nghệ An 
ở phút 55, khi trung vệ Dương 
Thanh Hào để bóng chạm tay 
trong vòng 16m50. Trên chấm 
11 m, Văn Đức không mấy khó 
khăn để đánh bại Minh Hoàng. 
Chơi thiếu người, nhưng đội 
chủ nhà thi đấu gắn kết hơn, 
tạo được thế trận có phần lấn 

lướt. Dẫu vậy, tỷ số 1 - 1 được 
giữ nguyên cho đến hết trận. 
Giành 1 điểm trên sân khách 
trong trận khai mạc là kết quả 
chấp nhận được với Topenland 
Bình Định, nhưng lối chơi chưa 
thực sự nhuần nhuyễn của đội 
bóng đất Võ khiến không ít cổ 
động viên lo lắng.

Ở trận đấu diễn ra cùng giờ 
trên sân Gò Đậu, CLB Becamex 
Bình Dương đã giành chiến thắng 
1 - 0 trước CLB Thanh Hóa nhờ 
pha lập công của Tô Văn Vũ.

H. QUÂN

VÒNG 1 V-LEAGUE 2021:

Topenland Bình Định rơi chiến thắng trên sân Vinh
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Bình Định

Điện sáng Canh Tiến
Nằm ẩn khuất giữa núi non 

trùng điệp và lòng hồ Núi Một 
rộng lớn, muốn đến làng Canh Tiến 
chỉ có thể di chuyển bằng thuyền 
hàng giờ đồng hồ trên hồ Núi Một 
(xã Nhơn Tân, TX An Nhơn) hoặc 
vượt núi từ xã Canh Hiệp (Vân 
Canh). Không có đường, không 
có điện, không trạm phát sóng, 
không sóng điện thoại... khiến ngôi 
làng gần như biệt lập với thế giới 
bên ngoài. Đời sống sản xuất, sinh 
hoạt của người dân gặp nhiều khó 
khăn. Với 115 hộ nghèo (chiếm 
tỷ lệ 71,8%) và 41 hộ cận nghèo 
(25,6%), chỉ có 4 hộ thoát nghèo, 
có thể nói, nếu Canh Liên là xã 
vùng cao, khó khăn nhất tỉnh thì 
Canh Tiến là làng khó khăn nhất 
của xã Canh Liên.

Thấu hiểu những khó khăn đặc 
thù của bà con đồng bào dân tộc 
thiểu số ở vùng cao này, hưởng ứng 
sự vận động của Ủy ban MTTQ 
Việt Nam tỉnh trong chương trình 
“Thắp sáng bản làng”, mang lại an 
sinh xã hội cho những vùng, khu 
vực chưa có điện lưới quốc gia, 
Công ty CP Cảng Quy Nhơn và 
Công ty CP Năng lượng sinh học 
Phú Tài, Công ty CP Nguyệt Anh, 
Công ty CP đầu tư quốc tế và xuất 
nhập khẩu DHT; Công ty TNHH 
Thương mại Quí Phước, Công ty 
TNHH Đức Hải, Công ty TNHH 
Hào Hưng đã phối hợp thực hiện 
khảo sát, thi công, lắp đặt hệ thống 
điện năng lượng mặt trời tới 153 
hộ gia đình, nhà văn hóa thôn và 
nhà rông của làng với tổng kinh 
phí hơn 1,3 tỷ đồng. Theo đó, mỗi 
hộ được trang bị 1 bộ tấm pin năng 

Theo phản ánh của người dân khu vực 5, 
phường Quang Trung, TP Quy Nhơn, đoạn 
đường Điện Biên Phủ (nối dài) từ cây xăng 
dầu số 4 đến cổng Trung tâm Hoạt động 
Thanh thiếu nhi (Tỉnh đoàn Bình Định) bị 
hư hỏng nặng, khiến cho việc đi lại gặp 
nhiều khó khăn, nguy hiểm. 

Ghi nhận của phóng viên, toàn bộ đoạn 
đường này có chiều dài chưa đầy 200 m, 
nhưng đã bị sụt lún nghiêm trọng, những 
“ổ voi, ổ trâu” dày đặc tạo nên những “ao 
nước” lớn giữa lòng đường. Dù đi qua đoạn 
đường này khá chậm rãi, nhưng nhiều 
người điều khiển xe máy đều rất ì ạch và 
dễ té ngã do trơn trượt. 

Ông Đỗ Thành Vinh, ở 21 đường Điện 
Biên Phủ (nối dài), cho biết: Trước đây, con 
đường này đã được bê tông hóa, đi lại rất 
thuận tiện. Khoảng 5 năm nay, các nhà thầu 
thi công dự án thuộc Khu Đô thị - Du lịch 
- Văn hóa - Thể thao hồ Phú Hòa cho xe có 
tải trọng nặng chở vật liệu thi công thường 
xuyên qua lại, làm mặt đường bị bong tróc, 
hư hỏng. Mùa nắng thì bụi mịt mù, mưa 
nước đọng thành vũng, đường trơn trợt, 
nhiều người đi xe máy qua đây thường tự 
gây tai nạn; học sinh đi học hay bị té ngã 
hoặc bị xe khác chạy bắn nước bẩn vào người, 
quần áo lấm lem. Người dân đã kiến nghị 
chính quyền yêu cầu đơn vị thi công sớm 
làm lại mặt đường để đi lại được an toàn.

Trao tiền, quà giúp 
đỡ các trường hợp 
bệnh tật, khó khăn

Nhóm Thiện nguyện Ước mơ đã thăm 
và trao tiền, quà giúp đỡ cho các trường 
hợp bệnh tật có hoàn cảnh khó khăn:

Ở TP Quy Nhơn: Trao 60 đôi giày và 
14 ram vở cho các cháu có hoàn cảnh khó 
khăn; 500 nghìn đồng, 1 ram vở, 1 đôi giày 
cho hai bà cháu Nguyễn Thị Bốn; trao 1 
mũ và 1 đôi giày cho con của Phạm Đình 
Việt, bị bỏng; 4,1 triệu đồng cho 2 học viên 
người khiếm thị chi phí trong thời gian học 
nghề massage.

Ở huyện Phù Cát: Nhóm đã kết nối mạnh 
thường quân trao phần quà gồm 3 tấm nệm, 
nhu yếu phẩm và tiền mặt tổng trị giá 16,5 
triệu đồng cho các cháu nhỏ mồ côi chùa 
Liên Tôn; trao phần quà gồm bộ bàn học, 
ghế, nệm và tiền, tổng trị giá 2,5 triệu đồng 
cho cháu Nguyễn Thị Lan Anh, bị bại não. 

Nhóm cũng đã trao 500 nghìn đồng cho 
cháu Hồ Mỹ Trinh, bị u não, ở TX Hoài 
Nhơn; 800 nghìn đồng cho 3 em bị suy thận 
con của anh Lê Ngọc Ẩn, ở TX An Nhơn. 

Ngoài ra, Nhóm Thiện nguyện Ước mơ 
đã quyên góp 550 nghìn đồng mua len và 
tham gia móc khăn, mũ len cho chương 
trình Đồ ấm vùng cao; ủng hộ 4 thùng đồ 
gốm trị giá gần 43 triệu đồng bán gây quỹ 
cho người nghèo.  HƯƠNG GIANG

Điện sáng làng Canh Tiến
Hơn nửa tháng nay, bà con dân tộc thiểu số làng Canh Tiến, xã Canh Liên, huyện Vân Canh đã có điện phục vụ sinh 

hoạt và đời sống. Bây giờ đến làng, thấy nhiều nhà đã sắm ti vi, thiết bị, đồ dùng điện tử... Ban đêm trong làng bừng 
ánh điện, ngày như dài thêm, xóm thôn rộn rã hơn với những hoạt động cộng đồng.

lượng mặt trời công suất 100W;  
1 bộ Inverter công suất 500W- 
chuyển đổi nguồn điện một chiều 
12V sang điện xoay chiều 220V; 1 
bộ điều khiển sạc điện năng lượng 
mặt trời công suất 30 Ampe; 1 bình 
ắc quy 12V-52 Ampe giờ (Ah) dùng 
để lưu trữ điện nạp từ tấm pin năng 
lượng mặt trời... và các thiết bị đi 
kèm khác. Ông Phạm Anh Tuấn, 
Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty 
Hàng hải Việt Nam (VIMC) kiêm 
Chủ tịch Hội đồng quản trị Công 
ty CP Cảng Quy Nhơn, nhà tài trợ 
chính, cho biết: “Chúng tôi nhận 
thức rằng mang lại an sinh xã hội 
cho địa phương là một phần trách 
nhiệm của DN. Vì vậy, chúng tôi 
rất vinh dự được cùng các DN 
khác thực hiện công trình điện 

năng lượng mặt trời cho bà con 
làng Canh Tiến. Hệ thống điện 
năng lượng mặt trời hoàn thiện, 
đưa vào sử dụng đã đáp ứng một 
phần nhu cầu sinh hoạt của bà con, 
nâng cao chất lượng đời sống tinh 
thần, góp phần ổn định tình hình 
an ninh chính trị, trật tự an toàn 
xã hội ở cơ sở”.

Rộn rã mừng vui
Khỏi phải nói bà con dân tộc 

thiểu số làng Canh Tiến vui như 
thế nào. Đến thăm nhà ông Đinh 
Văn Canh, 57 tuổi, một gia đình 
có 6 người. Ông Canh bày tỏ niềm 
vui khi tự tay mở các bóng đèn 
điện ở nhà trên, nhà dưới, khu 
bếp. Căn nhà bỗng sáng trưng, 
ấm áp trong tiết trời đông u ám ở 

vùng cao. Ông chia sẻ: “Giờ cháu 
mình đã có điện để học bài. Buổi 
tối cả nhà quây quần xem ti vi. 
Mình được nghe thông tin về chủ 
trương, chính sách của Đảng và 
nhà nước. Các con mình xem văn 
nghệ của người Kinh, vui lắm!”.

Ông Đinh Văn Mực, Bí thư 
Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Canh 
Liên, cho biết: “Có công trình ý 
nghĩa này, bà con làng Canh Tiến 
đã có điện để thắp sáng. Đời sống 
sinh hoạt, sản xuất sẽ tốt hơn. Bà 
con có điều kiện tiếp cận thông 
tin, nắm bắt chủ trương, đường lối 
của Đảng, Nhà nước. Thay mặt địa 
phương, tôi xin hứa sẽ vận động, 
tuyên truyền dân làng bảo quản, 
sử dụng hiệu quả hệ thống điện 
mặt trời”.

Ngày 15.1, cùng với lễ bàn 
giao hệ thống điện năng lượng 
mặt trời do Ủy ban MTTQ Việt 
Nam tỉnh phối hợp với Công ty 
CP Cảng Quy Nhơn tổ chức, làng 
Canh Tiến còn tổ chức khánh thành 
Nhà văn hóa thôn. Cả làng đổ ra 
công trình mới múa hát, mổ heo, 
mổ bò ăn mừng. Ông Trần Kim 
Bằng, 66 tuổi, dân tộc Chăm, bày 
tỏ sự hân hoan: “Có điện rồi, tiếng 
cồng tiếng chiêng ở làng sẽ vang 
xa hơn. Bà con rất mong nhà nước 
làm cho con đường vào làng để đi 
lại, giao thương thuận lợi hơn”.

Gặp gỡ, trao đổi với bà con, Bí 
thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 
Hồ Quốc Dũng cứ trăn trở, day 
dứt mãi với con số “cả làng chỉ có 
4 hộ thoát nghèo”. Ông cho biết, 
tỉnh đã quyết định hỗ trợ 100% 
ngân sách xây dựng đập Ba Cây 
theo kiến nghị của nhân dân trong 
làng nhiều năm nay. Cách đây mấy 
tháng, đập Ba Cây đã được đưa 
vào sử dụng, phục vụ nước tưới 
cho 26 ha đất sản xuất. Tới đây, cần 
mở rộng diện tích tưới ít nhất cho  
40 ha. Có nước để trồng lúa, có 
điện... đã giải quyết được căn cơ 
vấn đề sản xuất cho bà con. Làng 
Canh Tiến sẽ tiếp tục nghiên cứu để 
phát triển dịch vụ du lịch... “Với tư 
cách là Bí thư Tỉnh ủy, tôi đề nghị 
cán bộ huyện, xã, làng phải ngồi 
lại suy nghĩ về vấn đề chuyển đổi 
cơ cấu cây trồng, nên trồng cây gì, 
nuôi con gì ở đây để tạo điều kiện 
nâng cao đời sống cho bà con. Đặc 
biệt, 11 đảng viên Chi bộ làng phải 
tiên phong đi đầu trong thực hiện 
xóa đói giảm nghèo. Về phía lãnh 
đạo tỉnh, chúng tôi sẽ tiếp tục tạo 
điều kiện và kêu gọi DN hỗ trợ 
nhiều hơn nữa để các địa phương 
nhanh chóng thoát nghèo”, đồng 
chí Bí thư Tỉnh ủy nói.        

 Bài, ảnh: NGỌC QUỲNH

Sửa đường để người dân đi lại 
trong dịp Tết

Trao đổi với chúng tôi, bà Nguyễn Thị 
Hải Yến, Chủ tịch UBND phường Quang 
Trung, xác nhận: Tình trạng đường xuống 
cấp, gây ô nhiễm môi trường đúng như 
người dân phản ánh. Từ nhiều năm nay, 
chính quyền địa phương và người dân đã 
nhiều lần kiến nghị với các cấp, cơ quan 
chức năng tiếp tục triển khai dự án xây 
dựng để con đường sớm hoàn thành. Tuy 
nhiên, đến nay vẫn chưa có thông tin gì. 
“Nếu chậm triển khai thì phải có phương 
án sửa chữa để người dân đi lại thuận tiện 
trước tết Nguyên đán”, bà Yến đề nghị.

Theo ông Trương Khoa, Phó Giám đốc 
phụ trách Ban quản lý Dự án dân dụng 

và công nghiệp tỉnh, cho 
biết: Đường Điện Biên 
Phủ (nối dài) và cải tạo, 
nâng cấp hệ thống tiêu 
thoát nước hồ Phú Hòa 
là một phần của Dự án 
Khu Đô thị - Du lịch 
- Văn hóa - Thể thao 
hồ Phú Hòa đã ký kết 
giữa cơ quan nhà nước 
có thẩm quyền với liên 
doanh nhà đầu tư Phúc 
Lộc - Thành An vào năm 
2015, để đầu tư xây dựng 
theo hợp đồng Xây dựng 
- Chuyển giao (BT). Tuy 

nhiên, sau khi ký kết hợp đồng, nhà đầu 
tư đã nhiều lần điều chỉnh quy hoạch dẫn 
đến việc triển khai dự án bị chậm trễ. “Hiện 
nay, UBND tỉnh đã có ý kiến chỉ đạo Ban 
quản lý Dự án đề nghị nhà đầu tư thực 
hiện các thủ tục để trình duyệt thiết kế bản 
vẽ thi công và sớm ký kết hợp đồng để 
triển khai xây dựng”, ông Khoa cho hay. 

Thiết nghĩ, trong khi vẫn còn chờ các 
cơ quan chức năng hoàn thành các thủ 
tục triển khai thực hiện dự án thì hằng 
ngày, người dân qua lại trên tuyến đường 
này vẫn phải chịu cảnh “nắng bụi, mưa 
lầy”, làm ảnh hưởng rất lớn đến cuộc 
sống của họ.                  Bài, ảnh: VĂN LƯU

Đoạn đường Điện Biên Phủ (nối dài) bị hư hỏng nghiêm trọng, xuất 
hiện rất nhiều ổi voi, ổ trâu đầy nước (ảnh chụp ngày 12.1).

Bí thư Tỉnh ủy Hồ Quốc Dũng tặng quà cho bà con làng Canh Tiến.



Khi thời tiết chuyển lạnh, lẩu 
là món ăn thích hợp được nhiều 
người lựa chọn. Tại Quy Nhơn 
hải sản tươi luôn có sẵn nên phổ 
biến nhất là lẩu hải sản. Bên cạnh 
đó, có nhiều loại lẩu hấp dẫn khác 
như lẩu bò, lẩu nấm, lẩu gà... cũng 
khiến thực khách phải “xiêu lòng”.

Dọc cung đường biển Xuân 
Diệu có rất nhiều quán lẩu hải sản 
thu hút nhiều thực khách chọn 
thưởng thức, vì hải sản phong 
phú và tươi sống, một số quán 
nổi tiếng như: Thu Yến, Mộng 
Mơ, Biển Ngọc, Bích Mỹ... Quán 
lẩu Thu Yến (346 Xuân Diệu) 
đã có mặt hơn 10 năm qua. Anh 
Huỳnh Công Tuấn, chủ quán cho 
biết: “Nắm bắt được mong muốn 
của khách hàng ưa chuộng hải 
sản tươi mới nên mỗi ngày tôi 
đi chợ Đầm để chọn mua, tự tay 
nấu nước dùng và chế biến kỹ 
lưỡng để bán trong ngày. Không 
gian quán thoáng, vị trí gần bãi 
biển, nên không chỉ có khách địa 
phương mà còn nhiều khách du 
lịch đến đây”.

Quán lẩu Phong (312 Hoàng 
Văn Thụ) chuyên phục vụ món 
lẩu bò, có thâm niên trên 30 năm; 

không chỉ thu hút khách ở Quy 
Nhơn, mà còn được nhiều du 
khách ở TP Hồ Chí Minh, Hà Nội, 
tỉnh Gia Lai biết đến. Không gian 
quán rộng rãi, cùng với thái độ 
phục vụ luôn niềm nở nên khách 
đến đây rất hài lòng. Bà Phạm 
Thị Loan, chủ quán chia sẻ: “Để 
có một nồi lẩu ngon, điều quan 
trọng nhất là nguyên liệu phải tươi. 
Từ thịt bò đến các loại rau ăn kèm, 
các hương vị đảm bảo nguồn gốc 
xuất xứ sản phẩm. Quá trình chế 
biến lẩu cũng phải đặc biệt chú 
trọng đến khâu đảm bảo vệ sinh 
an toàn thực phẩm. Ngoài nước 
mắm trong, lẩu bò phải ăn kèm 
với nước mắm chao và mắm gừng 
mới đúng vị. Vào mùa đông, lượng 
khách đến quán tăng gấp đôi so với 
các mùa khác trong năm”.

Tọa lạc 105D Hai Bà Trưng, 
quán lẩu và nướng Oshi là địa chỉ 
yêu thích của nhiều “tín đồ” mê lẩu 
tại Quy Nhơn. Khách đến quán sẽ 
cảm nhận rõ hương vị đặc trưng 
người Bình Định, nước dùng phải 
đủ cay mới… đã. Quán chọn lọc 
nguyên liệu kỹ lưỡng, từ thịt bò, 
các loại hải sản đến nước chấm 
hay các loại rau. Anh Nguyễn 

Quốc Kha chủ quán lẩu và nướng 
Oshi, cho biết: Tôi mở quán lẩu 
này cách đây được 6 năm. Vợ tôi 
từng học qua nghề nấu ăn ở TP 
Hồ Chí Minh, cô ấy cũng đi làm 
ở nhiều nhà hàng nên đứng bếp 
từ đó đến giờ, nhờ vậy quán có 
điều kiện giữ ổn định hương vị 
đặc trưng. Nguyên liệu hải sản 
tươi ngon do tôi lấy trực tiếp từ 
người nhà ở cảng cá Quy Nhơn 
nên được thực khách tin tưởng. 
Kể cả thịt bò, các loại rau ăn kèm 
tôi cũng chú trọng chọn loại chất 
lượng, tươi mới, đảm bảo an toàn 
vệ sinh thực phẩm. 

Quán Oshi có nhiều combo 
món nướng và lẩu cho khách 
lựa chọn, như combo: Kỳ Co, Eo 
Gió, Cù Lao Xanh... giá 110 nghìn 
đồng -  240 nghìn đồng. 

Phong vị lẩu của Quy Nhơn 
đậm đà, khó quên nên không chỉ 
vào mùa lạnh mà kể cả các mùa 
còn lại trong năm nhiều người vẫn 
thích thưởng thức, đặc biệt người 
hâm mộ lẩu hay giới thiệu lẩu với 
du khách, bạn bè phương xa như 
một đặc trưng ẩm thực Quy Nhơn 
- Bình Định. 

H. THÀNH - Đ. PHƯƠNG

Từ trung tâm TP Quy Nhơn 
đi khoảng hơn 30 km đến địa 
bàn phường Nhơn Hưng, bạn 
sẽ thấy chùa Thiên Hưng nổi bật 
ở khu vực gần bên đường QL 1A. 
So với rất nhiều ngôi chùa trong 
tỉnh, chùa Thiên Hưng là ngôi 
chùa mới nhưng sức thu hút lại 
rất trội hơn nhiều nhờ có thiết kế 
độc đáo, những công trình trang 
trí đẹp. Thuộc khu vực mở rộng 
sau này, nhưng tạo thêm nhiều ấn 
tượng cho khách là khu vườn Thiên 
Thanh rất rộng, đi dạo chơi vòng 
quanh vườn khoảng 30 phút mới 
hết lần lượt các “điểm nhấn” như 
đài Quan Âm, miếu chánh nghĩa, 
trà thất, hoài sơn, mai sơn, thiên 
sơn, được kết nối hài hòa trong 
tổng thể chung tạo nên cảnh quan 
thiên nhiên đẹp, bình yên. Đối với 
những người thích chụp ảnh, bạn 
sẽ thỏa thích lưu lại ảnh đẹp với 
nhiều tượng, đồi núi nhân tạo, cây 
cảnh, hoa, cầu cảnh, đá cảnh... 

Từ chùa Thiên Hưng đi 
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Rong ruổi An Nhơn
Chỉ trong quãng đường khoảng hơn chục cây số đã có thể tham quan bốn ngôi chùa với những 

giá trị, vẻ đẹp riêng. Cùng với đó cảnh trí lúc làng quê, khi phố thị, khi ven sông lúc đồi gò khiến 
trải nghiệm của bạn khi về với đất Vua An Nhơn thăng hoa trên nhiều cung bậc khác nhau.   

khoảng  3 - 5 km nữa là đến 
chùa Nhạn Sơn (xã Nhơn Hậu), 
được xếp hạng di tích cấp quốc 
gia từ cách đây 20 năm. Độc đáo 
nhất của ngôi chùa này là hai 
pho tượng hộ pháp (Dvarapala) 
uy nghi, đứng đăng đối hai bên 
gian thờ chính trong ngôi chánh 
điện. Hai tượng đều được tạo 
tác bằng chất liệu đá sa thạch 
nguyên khối, mỗi tượng cao hơn 
2,3 m, có niên đại thế kỷ XI - XIII, 
là hiện vật đặc sắc của nghệ thuật 
điêu khắc Champa, được công 
nhận bảo vật quốc gia vào cuối 
năm 2019. Hai tượng này được 
dân gian quen gọi là Ông Đen và 
Ông Đỏ, thờ cúng tiếp nối qua 
nhiều thế kỷ, điều này được các 

nhà nghiên cứu đánh giá là một 
biểu hiện sự giao thoa, dung hợp 
tín ngưỡng giữa hai nền văn hóa 
Chăm - Việt.    

Cách chùa Nhạn Sơn cũng 
chỉ khoảng 5 km là chùa Thập 
Tháp (phường Nhơn Thành) 
được lập vào thế kỷ XVII, đến 
nay qua nhiều lần tu sửa, tôn tạo 
nhưng vẫn giữ được nét cổ kính, 
tôn nghiêm trong một tổng thể 
kiến trúc hài hòa. Ngôi cổ tự này 
cũng lưu giữ nhiều di vật, cổ vật 
có giá trị gắn với quá trình phát 
triển của Phật giáo ở Đàng Trong, 
được xếp hạng di tích quốc gia 
từ năm 1990. Chánh điện của 
chùa có kiến trúc theo kiểu nhà 
rường gồm ba gian hai chái với 

nhiều hàng cột, ngoài tượng Phật 
ta còn được chiêm ngưỡng bộ 
tượng cổ về các vị La Hán thể 
hiện sự tài hoa của các nghệ nhân 
xưa trong tạo tác tượng gỗ, các 
khám thờ được điêu khắc tinh 
xảo. Không gian sân chùa rộng 
rãi, có nhiều bảo tháp lớn nhỏ đã 
tồn tại qua hàng trăm năm. Bên 
cạnh khu vườn tháp cổ, chùa tôn 
tạo thêm không gian sân vườn 
đẹp với nhiều hoa, cây cảnh, hồ 
nước, hòn non bộ kích thước rất 
lớn, ngôi nhà chòi ngồi ngắm 
đồng lúa... tạo thêm ấn tượng 
cho khách viếng chùa. 

Bạn có thể chọn đi đường từ 
phường Nhơn Thành hoặc quay 
trở lại phường Bình Định để đi 
đến xã Nhơn Phúc, viếng thăm 
các ngôi chùa đã tồn tại hàng trăm 
năm ở làng võ An Thái vang bóng 
một thời, thể hiện sự đan xen hòa 
hợp văn hóa Việt - Hoa trong lịch 
sử ở vùng đất này. Trong đó, lớn 
nhất là Ngũ Bang Hội Quán, nơi 

bạn có thể lưu lại những bức ảnh 
kỷ niệm với góp chụp “hoài cổ”, 
được người dân địa phương kể 
về lễ hội Đổ Giàn đậm chất võ 
thuật, hội tụ các võ sĩ giỏi ở các 
làng võ nổi tiếng cùng tham gia 
tranh tài. Chùa Bà được xây dựng 
từ năm 1760, qua những lần tôn 
tạo vẫn giữ được một số nét đặc 
trưng trong ngôi chùa được người 
Hoa dựng nên. Sau khi đến dâng 
hương chùa Bà Hỏa, bạn có thể 
ghé thắm ngôi nhà ngay gần bên 
cạnh ngôi chùa này, là nơi thờ 
bậc danh sư đất võ Diệp Trường 
Phát (Tàu Sáu), người sáng lập 
Võ phái An Thái, để biết thêm 
về truyền thống đất võ nơi đây. 
Đến với An Thái những ngày này, 
bạn còn được thấy cảnh làng nghề 
truyền thống bún, bánh vào mùa 
Tết nhộn nhịp nhất trong năm, với 
những hàng dài nối tiếp phơi bún 
ven bờ sông Côn rất ấn tượng đối 
với khách phương xa.    

Bài, ảnh: HOÀI THU

Vườn Thiên Thanh ở 
chùa Thiên Hưng. 

Hai 
tượng 

hộ pháp 
bảo vật 

quốc gia 
ở chùa 

Nhạn 
Sơn.

Chùa Thập 
Tháp.

Ngũ Bang Hội Quán ở An Thái. 

ĐIỂM ĐẾN

Tháp Thầy Bói là một quần 
thể núi đá thấp, nhỏ nhô lên giữa 
mặt nước, nằm ở phía Tây đầm 
Thị Nại (TP Quy Nhơn, huyện 
Tuy Phước) - là danh thắng nổi 
tiếng xưa nay. Trên tháp Thầy Bói 
có một ngôi miếu nhỏ do ngư dân 
lập để thờ thủy thần, cùng nhiều 
ngôi tháp, đền thờ khác (ảnh).

Thông thường dân gian nay 
gọi những cấu trúc địa chất như 
vậy là “hòn”. Nhưng ở đây gọi là 
“tháp” vì quần thể này ngày xưa 
lô nhô khá cao, nhìn tổng thể như 
một tháp đá nên dân gian gọi là 

“tháp”. Ở đây chim bói cá (còn 
gọi là chim thầy bói) quần cư rất 
nhiều nên dân địa phương gọi là 
“tháp Thầy Bói”.

Từ cảng cá Quy Nhơn, chỉ 
mất tầm 15 phút đi thuyền là bạn 
đã đặt chân đến tháp Thầy Bói. 
Đến đây, bạn có thể tận hưởng 
bầu không khí tĩnh lặng để thư 
giãn, ngắm cảnh ghe thuyền ngư 
dân đang thả lưới, cảnh đẹp của 
khu kinh tế Nhơn Hội, phía xa 
xa là những cánh rừng ngập mặn 
xanh ngút mắt rợp cánh cò bay...  

NGỌC NHUẬN

Tháp Thầy Bói
Lẩu Quy Nhơn
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Sản phẩm Tết vào mùa
Những ngày này, hễ xem 

thời tiết báo có nắng là 3 giờ 
sáng vợ chồng chị Lê Thị Thu (ở 
thôn Trung Hậu, xã Mỹ Trinh, 
huyện Phù Mỹ) đã dậy để xay 
bột, tráng bánh tráng. Nằm trong 
số khoảng 30 phụ nữ đang làm 
nghề tráng bánh tráng ở xã, mỗi 
năm Tết đến làm gấp đôi, nghề 
giúp gia đình chị Thu có thêm 
khoản ổn định để sắm sửa tươm 
tất hơn. “Quanh năm chịu khó 
làm tại nhà mấy tiếng đầu giờ 
sáng xem như kiếm tiền chợ hàng 
ngày. Trung bình tráng 10 kg gạo/
ngày, cuối mùa hè tráng nhiều 
hơn để dự trữ bán Tết, nếu thời 
tiết thuận lợi, mùa tháng Chạp 
tráng gấp 2, 3 lần. Bánh tráng 
gạo nhúng giòn Phù Mỹ ngày 
càng được ưa chuộng, dân làm 
nghề phấn khởi, vất vả không là 
gì khi bánh làm ra bán chạy”, chị 
Thu cho biết.

Ở thôn An Thái, xã Nhơn 
Phúc, TX An Nhơn có hai chị em 
gái ruột Thái Ủy Cúc (70 tuổi) và 
Thái Ủy Hoa (59 tuổi) bao năm 
qua miệt mài giữ nghề làm bánh 
tết của gia đình. Đây là mùa xuân 
đầu tiên chị em bà Cúc làm bánh 
vắng bóng mẹ. Cụ bà Trần Thoại 
Anh, một trong những người 
thâm niên lâu nhất trong nghề 
làm bánh thủ công truyền thống 
ở xã này, qua đời vừa tròn 100 
ngày, thọ 92 tuổi, mới Tết năm 
ngoái vẫn còn phụ hai con gái 
làm bánh cho vui. 

Không còn “thợ cả”, hai 
người con gái tuổi đã cao vẫn 

Thiết thực chia sẻ với những 
hoàn cảnh khó khăn và góp 
phần thực hiện an sinh xã hội 
trên địa bàn, từ nhiều năm qua, 
Hội LHPN phường Ngô Mây (TP 
Quy Nhơn) đã xây dựng, phát 
huy hiệu quả nhiều mô hình 
nhân đạo.

Trong số các mô hình được 
duy trì lâu và hiệu quả, mô hình 
“Chia sẻ nỗi đau” được nhân 
dân đồng tình, tham gia nhiều 
nhất. Từ thực tế ở địa bàn có một 
số người mắc bệnh hiểm nghèo 
không thuộc đối tượng được trợ 
cấp, trong khi hoàn cảnh quá khó 
khăn, Hội đã đề nghị xây dựng 
mô hình. Đến nay, qua hơn 4 
năm tổ chức thực hiện, mô hình 
đã tặng trên 1.200 suất quà, 32 
thẻ BHYT với tổng trị giá trên  
350 triệu đồng. 

Một mô hình ý nghĩa khác 
được duy trì hơn 2 năm nay cũng 
nhận được đánh giá cao là  “Trao 
học bổng - chắp cánh ước mơ”, 
thực hiện tại 4 trường học trên 
địa bàn là Tiểu học Ngô Mây, 
Tiểu học Võ Văn Dũng và THCS 
Ngô Mây, THCS Ngô Văn Sở. Từ 
tình hình con em các gia đình 

“Gian hàng 
quần áo 0 đồng” 
của phụ nữ 
Phước Thành

Đây là hoạt động do 
Hội LHPN xã Phước Thành 
(huyện Tuy Phước) phối hợp 
với Đoàn Thanh niên, Hội 
CTĐ xã tổ chức, bắt đầu ra 
mắt phục vụ vào sáng thứ Sáu 
ngày 15.1 tại Nhà Văn hóa xã 
và định kỳ hằng tuần.

Theo Hội LHPN xã, trong 
lần mở cửa phục vụ đầu tiên, 
gian hàng đã tặng khoảng 50 
kg quần áo, chủ yếu là đồ ấm, 
kịp thời đáp ứng nhu cầu của 
người dân, loại đồ này đang 
được 3 đơn vị nỗ lực khai 
thác thêm. Thông qua chia sẻ 
nguồn quần áo, đồ dùng cũ 
còn dùng được đến những 
người có hoàn cảnh khó khăn, 
mô hình trên bước đầu được 
người dân địa phương ghi 
nhận về tính thiết thực và ý 
nghĩa.                                           

  KHẢI THƯ

Vun đắp lòng nhân ái

Những trường hợp bị bệnh nhận quà từ mô hình “Chia sẻ nỗi đau” dịp tết Nguyên 
đán 2020.                                                                                      Ảnh: Hội LHPN phường Ngô Mây

Tảo tần dệt mùa xuân
Phụ nữ Việt vốn có truyền thống vun vén cho gia đình, nên 
mỗi năm Tết đến, có lẽ họ là người lo toan nhiều nhất. Đặc 
biệt, với những phụ nữ làm nghề gắn với sản phẩm đặc trưng 
ngày Tết, trong sự tảo tần chăm lo Tết cho gia đình, họ cũng 
đồng thời góp phần tạo nên mùa xuân.

Vợ chồng chị Vũ chăm sóc vườn hoa - công việc yêu thích và là nguồn thu ổn định mỗi dịp cuối năm.

quyết tâm Tết này không để tiệm 
bánh nổi tiếng trên đường An 
Thái 6 của gia đình mình giảm 
hàng giảm khách. Hiện bên cạnh 
làm 3 mặt hàng bánh bán hằng 
ngày, quanh năm là bánh ít lá gai, 
bánh in và bánh lon (lớp ngoài 
là bột nếp có đường, trong nhân 
đậu đen, cho vào khuôn hấp nên 
có tên vậy), chị em bà Cúc đã 
lo trữ đủ nguyên liệu và khởi 
động làm các loại bánh, mứt tết 
truyền thống như xôi đen, mứt 
các loại đậu, hạt sen... “Quãng 
giữa tháng Chạp thì phải tăng 
cường 2 người nhà là chị ruột 
và con gái chị, đa số khách quen 
ở địa phương muốn sát Tết mới 
làm cho mới, ngon nên cận Tết 
không khí làm tất bật vui lắm. 
Ngày xưa, một mình mẹ làm 
nuôi 5 đứa con khôn lớn, nay 
nghề đã tới thế hệ thứ 3, qua 
bao mùa xuân hương vị các món 
bánh không thay đổi nhiều, cả 

niên và kinh nghiệm chưa phải 
là nhiều, nhưng độ “say” hoa ở 
đôi vợ chồng nông dân này có 
lẽ không thua kém những nghệ 
nhân làng hoa nổi tiếng. Săm soi 
từng bụi lay ơn, anh Toại bảo với 
vợ: “chắc đến lá thứ 7 thì cho 
hoa, hiện đại đa số đến lá thứ 6 
rồi”, chị Vũ mỉm cười nhìn chồng 
gật đầu.

Theo chị Hiếu, thôn Trà 
Lương có 337 hộ, có đến khoảng 
100 hộ trồng hoa tết, đa số đều 
mang lại hiệu quả kinh tế cao, 
là nghề thời vụ nhưng mang 
lại nguồn thu nhập chính trong 
năm. Vợ chồng chị Vũ xác nhận, 
mỗi năm tại Vườn Trường rộng 
chỉ 400 m2, họ chuyên trồng lay 
ơn vàng và cúc bán tết, sau 2,5 
tháng, thu nhập hơn hẳn so với 
trồng hoa màu, kiệu hay la ghim 
trước đó. Khi bán có bạn hàng 
quen mang xe tới tận nhà mua 
sỉ càng thuận tiện. Chị Vũ tâm 
sự: “Mảnh đất này là nhỏ nhất 
trong số đất, ruộng vợ chồng chị 
đang canh tác song mang lại hiệu 
quả kinh tế nhất, ngoài trồng hết 
diện tích để bán tết, quanh năm 
còn trồng vạn thọ, cúc cắm bình 
để bán dịp rằm, mồng Một. Mỗi 

nghèo, cận nghèo, gặp khó khăn 
đột xuất có nguy cơ bỏ học giữa 
chừng, mô hình nhanh chóng 
được thành lập để tập trung 
giúp đỡ, đảm bảo quyền được 
đến trường, hướng đến tương 
lai tươi sáng của các em không 
bị ảnh hưởng xấu bởi hoàn cảnh 
khách quan. Để có thể hỗ trợ tối 
đa, ngoài tặng học bổng, những 
người thực hiện mô hình còn xin 
xe đạp cũ về tu sửa và làm quà 
tặng cho các em có hoàn cảnh 
khó khăn, thiếu phương tiện đến 
trường. Là mô hình mới nhất 

xã hội, thể hiện truyền thống 
“tương thân tương ái” của dân 
tộc. Tính từ năm 2015 đến nay, 
Hội đã tặng hàng nghìn suất quà, 
trị giá khoảng 1 tỷ đồng. 

Bà Trương Thị Bích Hoa, Chủ 
tịch Hội LHPN TP Quy Nhơn 
nhận xét, Hội LHPN phường 
Ngô Mây luôn giữ được truyền 
thống là đơn vị hoạt động hiệu 
quả, đặc biệt rất giàu nhiệt huyết 
trong công tác an sinh vì cộng 
đồng. Đây là địa phương xây 
dựng từ rất sớm và nỗ lực duy trì 
lâu dài, hiệu quả nhiều mô hình 
nhân đạo, an sinh thiết thực, có 
sức lan tỏa lớn, được nhiều cơ 
sở Hội học tập, áp dụng. Trong 
thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính 
trị về “Học tập và làm theo tư 
tưởng, đạo đức, phong cách Hồ 
Chí Minh” thông qua xây dựng 
các mô hình trên, Hội đã vinh dự 
nhận bằng khen của Tỉnh ủy (giai 
đoạn 2016 - 2019). Thành tích mới 
nhất, tổng kết năm 2020 - năm thứ 
5 liên tiếp, Hội nhận bằng khen 
của Hội LHPN Việt Nam về thành 
tích xuất sắc trong thực hiện các 
phong trào thi đua và nhiệm vụ 
công tác.                                       S.L

nhà vừa làm vừa hồi ức chuyện 
gia đình ngày trước, kể chuyện 
nhà hôm nay, thấy Tết như gần, 
ấm cúng hơn”, bà Cúc tâm sự.

Trao yêu thương, 
gói ước vọng

Cách nhà vài đám ruộng, 
khoảnh đất đồi chuyên trồng 
hoa của vợ chồng chị Trần Thị 
Anh Vũ - Đỗ Kim Toại ở thôn Trà 
Lương, xã Mỹ Trinh (huyện Phù 
Mỹ) đang bừng lên sắc vàng của 
hoa cúc. Trong khi mấy luống cúc 
dần nở rộ, mỗi ngày đều có bán 
cho nhu cầu cúng tất niên, dẫy 
mả… đang cao điểm, thì cạnh 
đó, lay ơn cũng đang mướt xanh, 
tràn đầy sức sống.

Chị Thái Thị Kim Hiếu, Phó 
Chủ tịch Hội LHPN xã Mỹ Trinh 
cho hay, vợ chồng chị Vũ là dân 
vùng đất truyền thống trồng kiệu 
trồng hành đi đầu chuyển sang 
trồng hoa tết 8 năm nay, thâm 

năm nhờ vụ hoa tết mà gia đình 
có nguồn thu kha khá để no ấm 
đón năm mới…”.

Cũng bận rộn, tỉ mỉ chăm 
sóc hơn 1.000 chậu vạn thọ cùng 
lay ơn, thạch thảo trong vườn 
nhà, vợ chồng chị Lê Thị Vinh 
và Đỗ Kim Tiền (cũng ở thôn 
Trà Lương) bảo chỉ thấy thú chứ 
không mệt. Anh Tiền lý giải: 
“Đã là nông dân là song hành 
với vất vả, song trồng hoa có cái 
thú không gì bằng là được tiếp 
xúc với cái đẹp, cũng lao động 
nhưng thư thái tinh thần”. Chị 
Vinh tiếp lời chồng: “Quả thật 
từ khi chuyển sang trồng hoa 5 
năm nay, nhất là chọn thế mạnh 
trồng chủ yếu hoa vạn thọ - tuy 
mức giá thấp, có chừng nhưng 
“an toàn”, Tết đến vợ chồng 
mình đã bớt nỗi lo, nhất là khoản 
tiền chuẩn bị để hai chị em Hội, 
Hòa trở lại trường sau Tết. Nay 
2 đứa lớn đã ra trường đi làm, 
tự lập và còn đỡ đần ba mẹ lo 2 
em ăn học được phần nào, chỉ 
cầu sức khỏe, bình an, cuộc sống 
gia đình ta chắc chắn ngày thêm 
sáng tươi, mỗi năm xuân về Tết 
đến lại vui hơn…”.                 

 Bài, ảnh: SAO LY 

Chị Lê Thị Thu bên lò tráng bánh tại nhà. 

(tháng 1.2018), đến nay mô hình 
đã tặng 24 suất học bổng trị giá 
19 triệu đồng và 22 xe đạp cho 46 
học sinh, khích lệ tinh thần vượt 
khó vươn lên cho các em.

Còn nhiều mô hình ý nghĩa 
khác như “Giúp đỡ phụ nữ diện 
gia đình chính sách neo đơn”, 
“Tiếp sức trẻ em đến trường”, 
“Hộp cơm từ thiện”/“Nồi cháo 
tình thương”... Có thể thấy, thông 
qua các mô hình đã huy động 
được nguồn lực để tập trung 
chăm lo cho những hoàn cảnh 
khó khăn, người yếu thế trong 
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Bình Định

Doanh số cho vay tín dụng ưu đãi chính sách 
xã hội năm 2020 trên địa bàn TP Quy Nhơn gần 102 
tỷ đồng, tăng 17,3 tỷ đồng so với năm 2019, với gần 
1.958 lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng 
chính sách khác vay vốn. Doanh số thu nợ năm 
2020 gần 63 tỷ đồng, chiếm 61,7% doanh số cho vay. 

Hộ Phạm Thị Năm (ở xóm 5, thôn Mỹ Lợi, xã 
Phước Mỹ) vay 50 triệu đồng (vốn hộ nghèo) để 
mua 2 con bò cái sinh sản vào năm 2016. Thực 
hiện đóng tiết kiệm đầy đủ, trả lãi theo kế hoạch, 
bà đã trả nợ gốc vào đầu năm 2019. Ngay sau đó, 
hộ bà Năm tiếp tục xin vay vốn theo diện hộ thoát 
nghèo với số tiền 100 triệu đồng để tiếp tục đầu tư 
chăn nuôi. Hiện tại, gia đình bà đã phát triển đàn 
bò từ 2 con lên 8 con (gồm 5 bò cái sinh sản, 3 con 
bê con). Đây là tài sản quý, tạo nền tảng để cuộc 
sống gia đình bà từng bước ổn định.

Nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội đã phục 
vụ nhu cầu vốn sản xuất, kinh doanh tạo sinh kế và 
việc làm cho 573 hộ nghèo, cận nghèo, hộ mới thoát 
nghèo; góp phần hỗ trợ kịp thời vốn đầu tư sản xuất, 
kinh doanh, tạo việc làm cho gần 1.747 lao động, 

TP QUY NHƠN:

Sử dụng hiệu quả vốn vay chính 
sách xã hội cho hộ khó khăn

Lựa chọn vừa sức
Sau khi tốt nghiệp THCS, em 

Nguyễn Quỳnh Như (ở KV 8, 
phường Lê Hồng Phong, TP 
Quy Nhơn) chọn học hệ giáo 
dục thường xuyên tại Trung tâm 
Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục 
thường xuyên (GDNN - GDTX) 
TP Quy Nhơn. Cô học trò lớp 
10A1 tự nhìn nhận: “Do em ham 
chơi nên kiến thức nền bị hổng 
khá nhiều. Học giáo dục thường 
xuyên, các bạn có sức học giống 
mình, số môn văn hóa ít hơn (chỉ 
còn 8 môn), các thầy cô cũng 
dành nhiều thời gian hỗ trợ, bồi 
dưỡng để chúng em lấy lại kiến 
thức nền”. 

Thích ẩm thực, Quỳnh Như 
đã đăng ký học lớp Trung cấp 
nghề Kỹ thuật chế biến món 
ăn do Trung tâm liên kết với 
Trường CĐ Bình Định tổ chức. 
Chung lớp nghề với Như, em 
Trần Minh Huy (ở KV 6, phường 
Đống Đa, TP Quy Nhơn), trao 
đổi thêm: “Buổi sáng tụi em học 
văn hóa, buổi chiều học nghề. 
Em chọn nghề Kỹ thuật chế biến 
món ăn vì muốn có thể nấu ăn 
ngon hơn, phụ giúp gia đình. 
Hiện tại, em mới tiếp cận với lý 
thuyết của nghề nên biết những 
nguyên tắc đảm bảo an toàn vệ 
sinh thực phẩm”. 

Với Lê Minh Thành (ở KV 8, 
phường Nhơn Bình, TP Quy 
Nhơn), việc học song song giữa 
văn hóa và nghề Cơ điện tử (do 
Trung tâm GDNN - GDTX TP 
Quy Nhơn và Trường CĐ Kỹ 

(BĐ) - Ngày 15.1 và 18.1 tới, 
Sở LĐ-TB&XH phối hợp với Bộ 
CHQS tỉnh tổ chức tư vấn đào 
tạo nghề, giới thiệu việc làm 
trong và ngoài nước cho quân 
nhân xuất ngũ năm 2021.

Sở LĐ-TB&XH cùng Trung 
tâm Dịch vụ việc làm Bình 
Định, Trung tâm Giáo dục 
nghề nghiệp Bình Định và DN 
được cấp phép đưa người lao 
động đi làm việc có thời hạn ở 
nước ngoài phổ biến những chủ 
trương của Đảng, chính sách, 
pháp luật của Nhà nước và của 
tỉnh về đào tạo nghề, giới thiệu 
việc làm trong nước và ngoài 
nước; thông tin về các thị trường 
xuất khẩu lao động đang tiếp 
nhận lao động là người Việt 
Nam đi làm việc có thời hạn 
ở nước ngoài theo hợp đồng. 
Đồng thời, hướng dẫn hồ sơ, 
thủ tục đăng ký tham gia xuất 

khẩu lao động và hồ sơ, thủ tục 
hỗ trợ cho người lao động khi 
tham gia xuất khẩu lao động.

Trước đó, từ ngày 7 đến 
ngày 12.1, Sở LĐ-TB&XH đã 
triển khai tư vấn cho quân 
nhân Bình Định sắp xuất ngũ 
tại Trung đoàn Bộ binh 143, Sư 
đoàn Bộ binh 315 (huyện Thăng 
Bình, tỉnh Quảng Nam); Trung 
đoàn Bộ binh 24, Trung đoàn Bộ 
binh 28 và Trung đoàn Bộ binh 
66 thuộc Sư đoàn Bộ binh 10, 
Quân đoàn 3 (TP Kon Tum, tỉnh 
Kon Tum); Lữ Tăng thiết giáp 
2, Lữ đoàn Tăng thiết giáp 273, 
Quân đoàn 3 (huyện Đắk Đoa, 
tỉnh Gia Lai); Sư đoàn Bộ binh 2 
(TX An Khê, tỉnh Gia Lai). 

Tổng số quân nhân Bình 
Định xuất ngũ được tư vấn 
đào tạo nghề, giới thiệu việc 
làm trong tháng 1.2021 là 1.361 
người.                                    N.M

Tích cực phân luồng học sinh sau THCS
Nhìn từ trường nghề, Trung 
tâm Giáo dục nghề nghiệp - 
Giáo dục thường xuyên, công 
tác phân luồng học sinh sau 
bậc THCS năm học 2020 - 
2021 đã đạt được những kết 
quả bước đầu tích cực. 

thuật Công nghệ Quy Nhơn tổ 
chức) sẽ cho em cơ hội cộng 
điểm thi tốt nghiệp THPT, vừa 
được tiếp cận sớm với nghề. 
Những trải nghiệm này sẽ giúp 
em rõ ràng hơn trước quyết 
định học cao đẳng nghề hay 
học đại học vào thời điểm cuối 
năm học lớp 12. 

Rẽ hẳn sang học Trung 
cấp nghề Điện công nghiệp 
tại Trường CĐ Kỹ thuật Công 
nghệ Quy Nhơn và chọn học 
văn hóa chương trình 4 môn, 
em Nguyễn Văn Sự (sinh viên 
năm nhất lớp Trung cấp Điện 
công nghiệp A K14) thành thật 
khi nói về quyết định này: “Nếu 
học tiếp chương trình văn hóa 
phổ thông, em không học nổi 
nữa. Em lại muốn thực hành, 
hoạt động tay chân nên nghe 
theo lời tư vấn của thầy cô đi 
học nghề. Em nghĩ, quyết định 
như vậy là đúng bởi chương 
trình vừa sức mình thì mình sẽ 
tự tin, cố gắng hơn; em cũng 
tiết kiệm được thời gian so với 

các bạn khác và tiết kiệm được 
một khoản tiền cho cha mẹ nhờ 
chính sách miễn học phí”.

Chuyển động tích cực
Bắt đầu từ năm học 2018 - 

2019, Trung tâm GDNN - GDTX 
TP Quy Nhơn đã triển khai 
tuyển sinh sau THCS để hình 
thành các lớp THPT hệ giáo dục 
thường xuyên kết hợp học nghề. 
Năm học này, chỉ có một lớp 10 
với 18 học viên và 100% các em 
tham gia học Trung cấp nghề 
Kỹ thuật chế biến món ăn do 
Trung tâm phối hợp với Trường 
CĐ Bình Định tổ chức. Đến năm 
học 2019 - 2020, Trung tâm tuyển 
sinh mới 4 lớp THPT và phối 
hợp với Trường CĐ Bình Định 
mở các lớp Trung cấp nghề Điện 
công nghiệp, Công nghệ thông 
tin, Kỹ thuật chế biến món ăn, 
Hướng dẫn du lịch. Năm học 
2020 - 2021, Trung tâm tiếp tục 
hình thành mới 6 lớp THPT với 
256 học sinh. Ngoài số lượng 
học sinh tăng mạnh so với các 

năm trước, hoạt động phối hợp 
dạy nghề của Trung tâm có thêm 
sự góp mặt mới - Trường CĐ Kỹ 
thuật Công nghệ Quy Nhơn. 

Em Nguyễn Thị Thu Thảo 
(lớp 12A1) - một trong những học 
sinh đầu tiên của Trung tâm vừa 
học THPT hệ giáo dục thường 
xuyên, vừa học nghề - cho biết: 
“Em hiện đang thực tập ở vị trí 
phụ bếp tại Nhà hàng Sáu Cao. 
Song song đó, em cũng ôn thi 
để thi tốt nghiệp THPT thật tốt 
để đủ điều kiện xét tuyển vào 
trường đại học mà mình phấn 
đấu. Tấm bằng Trung cấp nghề 
là “của để dành” của em. Nếu 
không đậu đại học tốt, em sẽ học 
liên thông lên cao đẳng nghề này 
luôn. Ngược lại, tấm bằng này sẽ 
giúp em tìm được việc làm thêm 
tốt trong quá trình học đại học”.

Ông Cao Anh Phổ, Giám đốc 
Trung tâm GDNN - GDTX TP 
Quy Nhơn, trao đổi: “Chúng 
tôi phấn đấu thường xuyên duy 
trì 18 lớp THPT có học nghề tại 
Trung tâm, tăng cường phối hợp 

với các trường cao đẳng trong 
và ngoài tỉnh để dạy nghề, quản 
lý và xây dựng chuẩn đầu ra 
cho học viên với phương châm 
chất lượng, hiệu quả. Trung tâm 
cũng sẽ liên kết với DN để đầu 
tư trang thiết bị tại các xưởng 
thực hành, để vừa giảm chi phí 
đầu tư trang thiết bị từ ngân 
sách, vừa tăng chất lượng đào 
tạo, tay nghề của học viên. Năm 
2020 - 2021, trung tâm sẽ xây 
dựng chương trình đào tạo công 
nghệ ô tô và hệ thống nhà xưởng 
thực hành sửa chữa ô tô và dạy 
nghề lái xe ô tô, xe máy theo 
hình thức xã hội hóa”.

Bức tranh tuyển sinh của 
Trường CĐ Kỹ thuật Công nghệ 
Quy Nhơn năm học này cũng 
phần nào phản ánh bức tranh 
phân luồng học sinh sau THCS 
khi có đến 49,3% sinh viên hệ 
Trung cấp (trong tổng số 1.268 
sinh viên). Năm nay, nhà trường 
lần đầu tiên phối hợp với Trung 
tâm GDNN - GDTX TP Quy 
Nhơn mở lớp văn hóa hệ giáo 
dục thường xuyên, tạo điều kiện 
cho sinh viên có nguyện vọng 
thi tốt nghiệp THPT quốc gia. 
Ở chiều ngược lại, cũng là lần 
đầu tiên, trường liên kết với các 
Trung tâm GDNN - GDTX cấp 
huyện (TP Quy Nhơn và huyện 
Tây Sơn) mở các lớp đào tạo 
nghề hệ trung cấp ngay tại các 
Trung tâm. 

“Nhà trường đã chuẩn bị lực 
lượng giáo viên đủ năng lực, 
giàu kinh nghiệm để đảm nhận 
các lớp trung cấp tại Trung tâm. 
Học viên ở tại TP Quy Nhơn sẽ 
được học thực hành tại trường. 
Học viên ở xa sẽ thực hành với 
thiết bị vận chuyển từ trường. 
Hình thức đào tạo này tạo điều 
kiện học tại chỗ, tiết kiệm thời 
gian cho học sinh”, bà Võ Thị 
Tuyết Nhung, Phó Hiệu trưởng 
Trường CĐ Kỹ thuật Công nghệ 
Quy Nhơn, chia sẻ. 

Bài, ảnh: NGUYỄN MUỘI

Học sinh Trung tâm GDNN - GDTX TP Quy Nhơn vừa học văn hóa hệ giáo dục thường xuyên vừa học trung cấp nghề. 
- Trong ảnh: Giờ sinh hoạt lớp của giáo viên chủ nhiệm và học sinh nhằm tổng kết kết quả học tập, rèn luyện trong tuần.

Tư vấn việc làm trong và 
ngoài nước cho quân nhân 
xuất ngũ năm 2021

Năm 2020, nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội tiếp tục tạo điều kiện cho hộ nghèo, cận nghèo, hộ 
chính sách trên địa bàn TP Quy Nhơn, góp phần giải quyết việc làm, hỗ trợ nhân dân ổn định cuộc sống. 

UBND TP Quy Nhơn biểu dương các cá nhân, tập thể có 
nhiều đóng góp cho công tác tín dụng chính sách xã hội 
trên địa bàn.                            Ảnh: Chi nhánh Ngân hàng CSXH tỉnh

trong đó 150 lao động đi làm việc có thời hạn ở nước 
ngoài, 1.597 lao động làm việc trong nước; phục vụ 
xây dựng hơn 500 công trình nước sạch, công trình 
vệ sinh ở nông thôn; giúp hơn 1.675 lượt học sinh, 
sinh viên có hoàn cảnh khó khăn vay vốn học tập; 
giúp cho 159 hộ vay mua nhà ở xã hội, xây dựng 
mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà…        AN PHƯƠNG
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Đảm bảo ATGT 
các đường ngang

(BĐ) - Nhằm đảm bảo trật tự ATGT 
đường sắt, nhất là tại các lối đi dân sinh, 
đường ngang tự mở trái quy định, năm 
2020, Ban ATGT tỉnh đã chủ động phối 
hợp với các đơn vị, địa phương tổ chức 
kiểm tra, khảo sát các điểm giao cắt 
giữa đường bộ và đường sắt trên địa 
bàn tỉnh. Qua đó, báo cáo UBND tỉnh 
chỉ đạo các đơn vị, địa phương căn cứ 
vào nhiệm vụ quản lý theo phân cấp để 
thực hiện, như: Ký cam kết thực hiện nội 
dung đảm bảo ATGT đường sắt; phát 
quang tầm nhìn thông thoáng; không 
để phát sinh mới lối đi khác băng qua 
đường sắt; tiếp tục tổ chức cảnh giới tại 
3 lối đi đặc biệt nguy hiểm (km1033+440, 
km1039+350, km1043+290) qua địa bàn 
huyện Phù Mỹ. Đồng thời, kiến nghị Bộ 
GTVT chỉ đạo các đơn vị trực thuộc bổ 
sung, sơn sửa hệ thống biển báo hiệu 
trong phạm vi đường ngang, lối đi dân 
sinh; cắm đầy đủ biển báo và giải tỏa 
tầm nhìn đường bộ, đường sắt; thực 
hiện rào chắn thu hẹp lối đi và cắm 
biển chú ý tàu hỏa tại 128 lối đi dân 
sinh tự mở… đảm bảo cho người và các 
phương tiện tham gia giao thông qua 
lại đường sắt được an toàn, góp phần 
phòng ngừa TNGT đường sắt có thể 
xảy ra trên địa bàn tỉnh.    

   Q.THÀNH

18 tháng tù cho 
hành vi cố ý gây 
thương tích

Ngày 14.1, 
TAND TX An 
Nhơn đã tuyên 
phạt Mạc Thị Kim 
Cúc (SN 1979, ở 
thôn Thiết Tràng, 
xã Nhơn Mỹ, TX 
An Nhơn) 18 
tháng tù nhưng 
cho hưởng án 
treo, về tội “Cố ý 
gây thương tích” 
và đền bù tổn hại sức khỏe cho bị hại 70 
triệu đồng.

Theo cáo trạng của Viện KSND thị xã, 
khoảng 23 giờ 30 phút ngày 16.11.2019, 
Mạc Thị Kim Cúc (ảnh) đến nhà chị 
Nguyễn Thị Lắm ngụ cùng địa phương 
để đòi nợ và hai bên phát sinh mâu thuẫn. 
Mạc Thị Kim Cúc đã sử dụng dao lấy 
từ nhà bếp chém chị Lắm gây thương 
tích 16%.

XUÂN THỨC

Gần một tuần của chuyến hành trình, đến sáng 14.1, các 
trinh sát hình sự CA TX An Nhơn đã đưa được Hồ Thành 
Đạt (23 tuổi) bị bắt theo lệnh truy nã về hành vi cướp giật 
tài sản từ TP Hồ Chí Minh về Trại tạm giam CA tỉnh. 

Cách đây gần 3 năm, Đạt phạm tội cướp giật tài sản tại 
địa bàn TX An Nhơn. Trước đó, Đạt sống lang thang và 
trong lần dừng chân ở An Nhơn đã kết bạn với Hà Chế 
Triều (22 tuổi, ở xã Nhơn Phong). Vì lang thang không nghề 
nghiệp, không có thu nhập nên Đạt đã tìm cách chiếm đoạt 
tài sản của người khác. Buổi trưa, Đạt mượn xe rủ Triều đi 
dạo trên đường và bàn nhau giật tài sản của những người 
phụ nữ trên đường. Khi đi trên QL 1, phát hiện một phụ 
nữ đi xe máy theo hướng ngược chiều treo chiếc túi xách, 
Đạt đã bàn với Triều cướp giật rồi phóng xe bỏ chạy. Kiểm 
tra trong túi xách có 5,6 triệu đồng và chiếc điện thoại di 
động Samsung J7. Đạt chia cho Triều 500 nghìn đồng và 
chiếc điện thoại rồi đón xe vào phía Nam.

Qua công tác điều tra, CA TX An Nhơn đã xác định 

Sa lưới sau 3 năm trốn truy nã

Triệt từ gốc
Hiện Quy Nhơn có 370 đối tượng có hồ 

sơ quản lý về sử dụng ma túy, trong đó, 
số đối tượng có tuổi đời từ 18 đến dưới 
30 chiếm khoảng 80%, chủ yếu là không 
có nghề nghiệp và người từ địa phương 
khác đến. Vì vậy, bên cạnh công tác nắm 
bắt các đối tượng nghiện để giáo dục, 
quản lý thì công tác đấu tranh xử lý triệt 
để nguồn cung cấp ma túy được lực lượng 
CSĐT tội phạm về ma túy của thành phố 
tiến hành thường xuyên, nhất là dịp cao 
điểm trước, trong tết Tân Sửu 2021. Thiếu 
tá Nguyễn Xuân Hùng, Đội trưởng Đội 
CSĐT tội phạm về ma túy, CA TP Quy 
Nhơn, cho biết: “Các đối tượng mua bán, 
tàng trữ trái phép chất ma túy theo kiểu 
nhỏ lẻ nhưng có những thủ đoạn khá tinh 
vi và ma mãnh, gây khó khăn cho công 
tác phát hiện, điều tra. Song với quyết 
tâm triệt tận gốc nguồn cung và không để 
Quy Nhơn thành điểm nóng về ma túy, 
nên chỉ cần phát hiện có nguồn cung hay 
bãi đáp mới là chúng tôi lên phương án 
truy quét ngay”. 

Vậy nên, khi xác định được đối tượng 
Trương Vĩnh Thế (SN 2000) cùng đồng 
bọn là La Anh Sỹ (SN 1993) và Nguyễn 
Minh Cảnh (SN 1998, cùng huyện Phù 
Mỹ) chuyên cung cấp ma túy cho các đối 
tượng nghiện sử dụng tại các khách sạn, 
nhà nghỉ trên địa bàn thành phố, các trinh 
sát Đội CSĐT tội phạm về ma túy, CA TP 
Quy Nhơn đã lên phương án đón lõng và 
bắt quả tang khi Thế đang giao ma túy 
cho đối tượng nghiện ở đường Trần Độc, 
phường Trần Phú. Tại cơ quan chức năng, 
Thế cùng đồng bọn thừa nhận cả 3 đều 
nghiện ma túy. “Vì bản thân đã từng tụ 
tập sử dụng ma túy tại nhà nghỉ, nên biết 
tại những điểm công cộng như thế này, 
nhiều người ra vào nên ít bị để ý. Vì vậy, 
giao “hàng” cho khách tại những điểm này 
cũng sẽ thuận tiện hơn”, bị can Thế khai. 

Đây cũng chính là lý do mà những 
ngày này, CA TP Quy Nhơn luôn tăng 
cường công tác kiểm tra, xử lý tại các cơ 
sở kinh doanh cho thuê lưu trú, karaoke 
để kịp thời phát hiện những vi phạm. Cụ 
thể, khoảng 1 giờ 30 phút ngày 4.1, Đội 

Quy Nhơn triệt phá
 “điểm nóng” ma túy

Đánh mạnh vào các điểm cung ứng 
và sử dụng ma túy là biện pháp mà 
CA TP Quy Nhơn đang tập trung thực 
hiện để ngăn chặn, đẩy lùi tệ nạn ma 
túy  hiện nay.

Triệt xóa ngay các đối tượng cung cấp ma túy là biện pháp CA TP Quy Nhơn đang chú trọng thực hiện.
 - Trong ảnh: Trinh sát bắt quả tang đối tượng Trương Vĩnh Thế (SN 2000, Phù Mỹ) khi đang giao ma túy; 
ma túy được ngụy trang trong gói thuốc lá.

Hồ Thành Đạt khi bị bắt. 

CSĐT tội phạm về ma túy phối hợp cùng 
Đội Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự 
xã hội, CA TP Quy Nhơn tiến hành kiểm 
tra hành chính tại một cơ sở karaoke trên 
đường Hùng Vương, phường Nhơn Phú. 
Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát 
hiện 6 phòng karaoke có 36 đối tượng có 
biểu hiện sử dụng ma túy (trong đó có 13 
nữ). Hay trước đó, tại 1 khách sạn trên địa 
bàn phường Nguyễn Văn Cừ, lực lượng 
chức năng cũng phát hiện 1 phòng của 
khách sạn này có 8 đối tượng (5 nữ, 3 nam) 
đang có hành vi sử dụng ma túy. 

Hiện cơ quan chức năng đã ra quyết 
định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 
các đối tượng tham gia sử dụng và tàng 
trữ trái phép chất ma túy này. Riêng các 
cơ sở kinh doanh có điều kiện để các đối 
tượng tụ tập, sử dụng trái phép chất ma 
túy cũng đang được CA TP Quy Nhơn 
củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định của 
pháp luật. 

Không để hình thành 
điểm nóng

Với phương châm chủ động phòng 
ngừa, đấu tranh quyết liệt, triệt để với tội 
phạm ma túy, thời gian qua, Đội CSĐT tội 
phạm về ma túy, CA TP Quy Nhơn phối 
hợp với các đơn vị liên quan và chính 
quyền địa phương tiến hành khảo sát, 
điều tra, phân loại đối tượng ma túy trên 
địa bàn để phân công nhiệm vụ cho từng 
thành viên cùng gia đình quản lý, giáo 
dục, giúp đỡ đối tượng tái hòa nhập cộng 
đồng. Nhờ xác định rõ mục tiêu, nhiệm 

vụ ngay từ đầu của đợt cao điểm, nên đến 
thời điểm này (từ 15.12.2020 đến nay), 
Đội CSĐT tội phạm về ma túy, CA TP 
Quy Nhơn đã phát hiện, xử lý 5 vụ/14 
đối tượng mua bán, tàng trữ và tổ chức 
sử dụng trái phép chất ma túy. Thiếu tá 
Hùng cho biết thêm: “Không chỉ đợi cao 
điểm mới ra quân truy bắt tội phạm ma 
túy, mà chúng tôi thường xuyên tiến hành 
điều tra những lĩnh vực có nhiều khả năng 
tội phạm ma túy lợi dụng để hoạt động. 
Sau khi xác định đúng, trúng vấn đề, đơn 
vị sẽ chủ động các biện pháp nghiệp vụ 
và triệt xóa hiệu quả”.

Tiếp tục cuộc chiến với tội phạm ma 
túy, ngành chức năng đang triển khai kế 
hoạch kiểm soát hoạt động mua bán, tàng 
trữ, sử dụng tiền chất ma túy, thuốc gây 
nghiện, chất hướng thần nhằm hạn chế tối 
đa những hành vi vi phạm xung quanh 
loại tội phạm này. Tuy nhiên, cùng với 
sự chủ động của cơ quan chức năng, mỗi 
người dân, nhất là giới trẻ không nên vì 
những lời mời gọi, rủ rê mà thử chất kích 
thích này để rồi ân hận. Đối tượng T.N.H. 
(TP Quy Nhơn) tham gia sử dụng ma túy 
tại một  nhà nghỉ trên địa bàn phường 
Nguyễn Văn Cừ bị cơ quan CA phát hiện 
mới đây, cho biết: “Lần đầu tiên tôi sử 
dụng ma túy là cách đây hơn một tháng. 
Khi đó bạn bè rủ rê nên tôi thử và lần này 
cũng vậy. Nhà tôi neo người, giờ bản thân 
bị khởi tố về hành vi tàng trữ trái phép chất 
ma túy, thấy ân hận nhiều lắm. Công việc 
dở dang, ba mẹ buồn phiền, tôi đã tự hại 
chính mình”.             Bài, ảnh: KIỀU ANH

Triều là một trong hai thủ phạm và vận động gia đình 
đưa đến CA đầu thú. Biết CA đang truy tìm và không 
thể trốn nên Triều đã gửi chiếc điện thoại di động cùng 
số tiền 500 nghìn đồng cho gia đình giao nộp CA, sau 
đó trở về đầu thú. Riêng Hồ Thành Đạt bỏ trốn và đã bị 
Cơ quan điều tra phát lệnh truy nã.

Việc Đạt bỏ trốn đã gây khó khăn cho công tác điều 

tra. Hà Chế Triều khai nhận chỉ biết Đạt qua tiếp xúc và 
quen nhau ngoài xã hội và Đạt đang ở tỉnh Bà Rịa - Vũng 
Tàu. Thông tin chỉ có vậy nhưng với quyết tâm truy tìm 
thủ phạm, các trinh sát hình sự CA TX An Nhơn đã lập 
kế hoạch, nhiều lần vào tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, để lần 
tìm manh mối đối tượng... 

Đầu năm 2021, trinh sát lại tiếp tục rà tìm và bằng các 
biện pháp nghiệp vụ, chắt lọc từng nguồn tin của quần 
chúng, biết Đạt đang sống lang thang tại quận Tân Phú, 
TP Hồ Chí Minh. Đây là nơi tập trung phần lớn dân ngụ 
cư khắp mọi miền nên việc lần ra manh mối của Đạt là 
không đơn giản. Phải mất nhiều ngày lăn lộn địa bàn, 
hết xã đến phường cuối cùng trinh sát mới xác định Đạt 
đang quản lý một CLB bida trên địa bàn. Khi trinh sát áp 
sát và gọi đúng đúng tên, Đạt giật mình và biết điều gì 
đã đến, tự giác tra tay vào chiếc còng số 8, kết thúc tháng 
ngày trốn lệnh truy nã, trở về chịu sự trừng phạt của 
pháp luật.                                                         DANH NHÂN
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Ảnh đẹp

Ảnh: NGUYỄN XUÂN TIẾN

Nghề chiếu
thủ công

XEM - NGHE - ĐỌC

TẢN VĂN

Quê nội

PHÙ ĐIÊU NỮ THẦN SARASVATI: 

Bảo vật quốc gia
Cuối năm 2020 Thủ tướng Chính phủ công nhận phù điêu nữ thần Sarasvati hiện đang trưng bày tại Bảo 

tàng tỉnh Bình Định là bảo vật quốc gia. Đến nay tỉnh Bình Định có tổng cộng 8 bảo vật quốc gia, 5 trong số 
này đang trưng bày tại Bảo tàng tỉnh.

l Sám hối, phim Việt Nam, kể về câu 
chuyện cuộc đời 
của một võ sĩ tên 
Long. Là nhà vô 
địch bất bại trên 
sàn đấu, Long trở 
nên tự mãn và 
coi thường người 
khác. Sự ngạo 
mạn đó đã kéo 
theo nhiều rắc rối 
khiến gia đình anh 
tan nát. Long phải 

đánh đổi lòng tự trọng, danh dự của một 
võ sĩ, cúi đầu trước những kẻ mà anh đã 
từng khinh khi để cứu lấy gia đình...
l Khi nào anh ghé chơi, nhạc sĩ: Liêu 

Hưng, trình diễn: Phương Trinh Jolie, Mr 
White. Ca khúc như lời mời gọi, tâm tình 

ngọt ngào gởi đến người đàn ông thương 
mến. Ca từ đơn giản, đúng như tính cách 
tâm trạng của những người con gái mạnh 
mẽ muốn được chủ động trong tình yêu, 
quyến rũ và khát khao yêu: Anh hỡi đã lỡ 
trót yêu anh rồi/ Hạnh phúc xa tầm tay 
với anh không thể đợi/ .../ Còn đó những 
điều vô lý ta chẳng thể vì, vì ai/ Hãy để em 
được ngủ say trong thương nhớ/ Hãy để 
em được ngủ quên trong bơ vơ/ Sao cứ 
để em một mình trông chờ...
l Chuyện về Ellie. Tác giả: W.Bruce 

Cameron, người 
dịch: Võ Thoại 
Dung, Nhà xuất 
bản Trẻ ấn hành. 
Từ lúc còn là chú 
cún, Ellie đã được 
sĩ quan cảnh sát 
Jakob chọn để 
huấn luyện thành 
một chú chó tìm 
kiếm và cứu hộ. 
Ellie có thể lần ra 
dấu một đứa trẻ 
bị lạc trong rừng 

hay một nạn nhân bị thương dưới tòa nhà 
đổ nát. Tìm thấy mọi người và cứu họ - đó 
là những gì Ellie đã được chỉ dạy và làm 
rất tốt. Nhưng cô chó thông minh này còn 
làm được nhiều hơn thế nữa...

ĐÔNG A

Phù điêu nữ thần Sarasvati đang trưng 
bày tại Bảo tàng tỉnh Bình Định có chất 
liệu bằng đá sa thạch, cao: 80 cm; rộng: 
60 cm; dày: 26 cm, niên đại thế kỷ XII, 
được phát hiện vào năm 1988 tại phế tích 
tháp Châu Thành (nay thuộc khu vực 
Châu Thành, phường Nhơn Thành, TX 
An Nhơn). Trong Ấn Độ giáo, nữ thần 
Sarasvati là thần tri thức, âm nhạc, nghệ 
thuật và thiên nhiên. Bà là một trong ba 
vị thần nữ (Tridevi) bao gồm Sarasvati, 
Lakshmi và Parvati phối ngẫu với ba vị 
thần tối cao trong Ấn Độ giáo (Trimurti) 
gồm Brahma - đấng tạo hóa, Vishnu - đấng 
bảo hộ, Shiva - đấng hủy diệt đồng thời 
là sáng tạo. Cùng với Trimurti, Tridevi 
được tôn kính nhiều hơn các vị thần khác. 

Phù điêu được trang trí một mặt chính 
diện; mặt sau để trơn. Hình tượng nữ thần 
thể hiện trên phù điêu được tạc nổi trong 
một hình vòm cung nhọn. Nữ thần ngồi 
trong tư thế kiết già trên tòa sen, có ba 
đầu, bốn tay, thân mình uốn vặn trong 
tư thế múa, ngồi trên tòa sen; trên mỗi 
cái đầu đều đội mũ chóp nhọn trang trí 
hoa văn; khuôn mặt thanh tú; đôi tai dài, 
đeo đôi hoa tai to; bốn cánh tay: Hai tay 
chính phía trước và hai tay phụ phía sau; 
hai tay chính chắp lại trước ngực, bàn tay 
phải trong tư thế bắt ấn, bàn tay trái bị che 
khuất đang cầm một vật gì đó; hai tay phụ 
phía sau, giơ cao gấp khuỷu, hai bàn tay 
vượt quá hai cái đầu ở phía sau, một tay 
cầm vòng chuỗi ngắn, một tay cầm búp 
sen. Bốn cánh tay của nữ thần: Bắp tay, 
cổ tay đều đeo các vòng trang sức; vòng 
đeo cổ cũng được tạo hình rất tinh xảo; 
toàn thân nữ thần để trần, ngực hơi ưỡn, 
tạo dáng cơ thể cử động nhịp nhàng uyển 
chuyển; nữ thần mặc một chiếc quần đùi 
bó sát người, bên ngoài mặc bộ sampot 
trang trí với hai lớp hoa văn: Lớp trên là 
dải cánh sen, lớp giữa là dải chuỗi hạt 
tròn uốn cong; từ trong thắt lưng buông 
ra vạt sampot hình chiếc túi, đầu phình 
to vê tròn rủ xuống dưới; tà sampot trang 
trí viền hình các móc xoắn đối xứng. 

Cho đến hiện nay, ngoài phù điêu nữ 
thần Sarasvati đang trưng bày tại Bảo tàng 
tỉnh Bình Định, ở Việt Nam có ba bức phù 

điêu khác thể hiện nữ thần Sarasvati, hiện 
đang trưng bày tại Bảo tàng Điêu khắc 
Chăm Đà Nẵng, gồm phù điêu phát hiện 
tại phế tích Chánh Lộ (tỉnh Quảng Ngãi), 
thể hiện thần Sarasvati đang trong tư thế 
đứng múa; phù điêu phát hiện tại làng 
Thu Bồn, tỉnh Quảng Nam, thể hiện nữ 
thần Sarasvati đang ngồi trên lưng con 
ngỗng; phù điêu thần Sarasvati phát hiện 
tại phế tích Xuân Mỹ (Bình Định), thể hiện 
nữ thần đang ngồi trên bệ, phía trước tạc 
hình con ngỗng. Đặc điểm chung của các 
phù điêu trên là đều thể hiện một đầu và 
hai tay, ngoài ra, thường tạc cùng với hình 
ngỗng Hamsa, là vật cỡi của thần Brahma. 

So với 3 phù điêu này, phù điêu 
nữ thần Sarasvati vừa được công 
nhận là báu vật quốc gia hoàn 
chỉnh, độc đáo hơn; đồng thời ở 
góc nhìn mỹ thuật là phù điêu 
đẹp nhất. 

Ngoài cách thể hiện về tính 
độc bản, hình thức độc đáo, phù 
điêu nữ thần Sarasvati đang 
trưng bày tại Bảo tàng tỉnh Bình 
Định còn là một tác phẩm đạt giá 
trị mỹ thuật, nguyên vẹn, hoàn 
chỉnh nhất, mang phong cách 
nghệ thuật riêng biệt, nghệ thuật 
tạo hình mượt mà, uyển chuyển, 
sinh động so với các phù điêu 
Sarasvati hiện được biết trong 
nghệ thuật điêu khắc Champa. 
Hình tượng Nữ thần Sarasvati 
được thể hiện với 3 đầu, 4 tay, 
ngồi trên tòa sen, uốn mình, 
động tác của các cánh tay trong 

tư thế múa, nghệ thuật tạo hình được khắc 
nổi trong khung hình cung nhọn, được 
diễn tả rất sống động như hiện thực ở 
ngoài đời. Kết hợp với những đường nét 
cân đối hài hòa của cơ thể, tạo nên một 
vẻ đẹp hoàn mỹ cho phù điêu nữ thần.

Xuất phát từ những đặc điểm về hiện 
vật gốc độc bản, hình thức độc đáo, là 
một kiệt tác về nghệ thuật tạo hình, đạt 
giá trị mỹ thuật, thẩm mỹ cao nên việc 
Thủ tướng Chính phủ công nhận phù 
điêu nữ thần Sarasvati hiện đang trưng 
bày tại Bảo tàng tỉnh Bình Định bảo vật 
quốc gia là hoàn toàn xứng đáng.            

 HỒ THÙY TRANG

Phù điêu nữ thần Sarasvati đang trưng bày tại Bảo tàng 
tỉnh Bình Định.                                                               Ảnh: THANH TRÀ

Về thăm quê nội Phù Cát vào một chiều đông hun hút lạnh. 
Gần đến nhà chợt quẩn quanh tìm đồng lác ngày xưa. Tìm thì 
tìm thế nhưng biết chắc chẳng thể thấy. Có những điều phi lý 
nhưng hợp lẽ đến y khuôn bởi trong ký ức tôi, hình ảnh đồng 
lác xưa cứ cuồn cuộn đổ về. 

Cây lác ở nhiều nơi còn gọi là cây cói, hồi tôi còn nhỏ, vào 
những ngày trời nắng đẹp, tôi vẫn thường theo chân ông bà và 
cha mẹ đi chặt lác mang về dệt chiếu. Suốt buổi làm, tôi được 
nghe bao câu chuyện xưa của ông bà nội. Để dệt nên những đôi 
chiếu bền đẹp, trước đây ông bà tôi đã chống sõng đi rất xa, vượt 
qua nhiều kênh, rạch mới mong tìm được những cây lác hoang 
dại mọc ven đầm. Đi tìm lác tốt tốn nhiều công nên ông tôi dành 
hẳn 4 sào ruộng để trồng lác. Lác vốn là loài cỏ dại, nên rất dễ 
trồng, dễ sống và không kén đất. Ông nội tôi chọn những cây 
lác con ngoài đồng đến tầm vừa cứng, nhổ về đem cấy trên đất 
ruộng gần nhà. Vậy là xong, bón phân định kỳ ít phân chuồng 
là có thể thu hoạch được nhiều năm.

Mùa thu hoạch lác cả nhà ai cũng có việc và khung cảnh rất 
vui vì cùng với ông tôi, dần dà nhiều người cũng học theo trồng 
lác. Cả làng rộn ràng nhìn đâu cũng thấy một màu xanh tươi từ 
phía cánh đồng lác. Một quãng đời rất dài gia đình tôi gắn bó 
với đồng lác hoang hoải hồn quê. 

Những lúc dệt chiếu, ông bà nội vẫn hay kể cho tôi nghe về 
thời xa xưa, kể từ lúc ông cố qua đời, sớm biết hoàn cảnh khó 
nhọc của gia đình nên chỉ mới hơn 10 tuổi, ông nội đã biết dệt 
chiếu phụ mẹ nuôi dưỡng các em. Mẹ tôi về làm dâu nhà nội nên 
cũng học theo nội cách trồng lác, dệt chiếu. Thoạt đầu mẹ có hơi 
bỡ ngỡ nhưng dần dà mẹ quen với cách làm việc cẩn thận của 
nội nên chiếu mẹ dệt cũng rất đẹp và bền chắc. Ông nội tôi giờ 
đã là người thiên cổ, gia đình tôi từ nhiều năm trước đã chuyển 
về sinh sống ở Tuy Phước nên không còn làm nghề trồng lác, dệt 
chiếu. Nhưng mỗi khi có ai đó nhắc đến lác, đến chiếu, tôi lại thấy 
lòng mình chùng xuống khi bắt gặp ánh nhìn xa xăm của cha. 

Dong xe trên những nẻo đường khu Đông Phù Cát trong 
chiều đông sương khói lành lạnh, tôi thầm mơ về cô bé hồn 
nhiên thuở nào, tìm lại những khoảnh khắc ngọt ngào khi được 
sống cùng với ông bà nội kính yêu. Sẽ rất vô tình nếu không nhớ 
đồng lác đẹp như tranh năm xưa, nhưng sẽ còn vô tình hơn nữa 
nếu cứ muốn quê tôi mãi hun hút lác như gió đông đang cuộn. 
Quê tôi giờ đường nhựa rộng phẳng phiu nối làng này sang xóm 
nọ, đèn điện sáng trưng. Người quê tôi giờ rộn ràng với chuyện 
mới lên đô thị loại IV, trong mắt bà con ai cũng lấp lánh ánh vui. 
Tôi nhấn ga dong xe quay về nhà, đường bon bon êm trong ấm 
áp dịu dàng.                                                                       TRẦN THỊ THẮM

“ Cho đến hiện nay, 
ngoài phù điêu nữ thần 
Sarasvati đang trưng bày 
tại Bảo tàng tỉnh Bình Định, 
ở Việt Nam có ba bức phù 
điêu khác thể hiện nữ thần 
Sarasvati, hiện đang trưng 
bày tại Bảo tàng Điêu khắc 
Chăm Đà Nẵng.
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Bình Định

Chuyện một gia đình thể thao
Gặp nhau và nên duyên vợ chồng nhờ “cầu nối” là môn điền kinh, anh Lục Văn Dũng và chị Bùi Thị Như Lành 

(TP Quy Nhơn) còn truyền niềm đam mê thể thao cho 2 người con, tạo nên gia đình thể thao với nhiều thành 
tích ở các cấp độ khác nhau.

Không có lợi thế về hình thể như các 
bạn đồng trang lứa, nhưng bù lại, Lục 
Văn Dũng có nền tảng thể lực tốt. Điều 
đó cộng với sự kiên trì tập luyện giúp 
anh trở thành một trong những nhân tố 
nổi bật trong những năm học Trường 
THCS Trần Phú, TP Quy Nhơn. Tại Hội 
khỏe Phù Đổng toàn tỉnh năm 1990, Lục 
Văn Dũng đoạt HCV nội dung chạy  
800 m. Ấn tượng với thành tích của VĐV 
sinh năm 1975, các HLV đã tuyển anh 
vào đội tuyển điền kinh tỉnh. Chỉ sau 
một năm tập luyện, Lục Văn Dũng đoạt 
2 HCĐ nội dung chạy 400 m và 800 m 
(hệ thanh niên) tại Giải điền kinh thanh 
thiếu niên toàn quốc, tổ chức tại TP Châu 
Đốc (An Giang).

Thành công liên tiếp đến với Dũng, 
khi anh đoạt HCĐ nội dung 7 km ở giải 
việt dã toàn quốc năm 1992, tổ chức tại 
TP Quy Nhơn; giành HCĐ nội dung 
1.500 m ngay trong lần đầu tiên tham 
gia Giải vô địch điền kinh quốc gia năm 
1993 (tổ chức tại TP Đà Nẵng); năm 1994, 
anh bảo vệ thành công tấm HCĐ 1.500 
m, trước khi đoạt 1 HCV (1.500 m) và 1 
HCĐ (10.000 m) ở giải vô địch điền kinh 
trẻ quốc gia năm 1995. Tháng 4.1996, Lục 
Văn Dũng được gọi tập trung đội tuyển 
điền kinh Việt Nam. Có thể nói, Lục Văn 
Dũng là mẫu VĐV khá đặc biệt, khi có 
thể thi đấu ở nhiều cự ly khác nhau và 
đều đạt được những thành tích khá tốt. 

Nhờ có kinh nghiệm trong những 
năm tháng là VĐV, từ năm 2001, anh 
được bổ sung vào vai trò trợ lý cho HLV 
Sử Duy Nhất, góp phần đào tạo nên 
nhiều VĐV nổi bật như: Trần Thị Kim 
Loan, Nguyễn Thị Thu Sương, Lê Thị 
Thừa… Đặc biệt, dấu ấn đậm nét của 
điền kinh Bình Định trong thời điểm 
những năm đầu thế kỷ 21 là việc đoạt 
8 HCV, 8 HCB, 1 HCĐ ở Giải điền kinh 
mục tiêu quốc gia năm 2004, tổ chức tại 
SVĐ Quy Nhơn. HLV Lục Văn Dũng 
cùng tham gia đào tạo nên những VĐV 
nổi bật ở các kỳ Đại hội TDTT toàn quốc 

như: Trương Trọng Duy (HCĐ nội dung 
10.000 m năm 2006 - huy chương đầu 
tiên của điền kinh Bình Định ở giải Đại 
hội TDTT toàn quốc); Hồ Ngọc Cường 
(HCV nội dung 400 m năm 2010); Phạm 
Thị Hồng Lệ (2 HCĐ nội dung 5.000 m 
và 10.000 m năm 2014).

Ngoài những ấn tượng tạo ra tại các 
giải đấu, trong thời gian là VĐV đội 
tuyển, một trong những “thành tích” mà 
Lục Văn Dũng đạt được là chinh phục 
được người đồng đội ít hơn anh 4 tuổi 
Bùi Thị Như Lành - VĐV từng giành 
HCĐ Giải vô địch điền kinh trẻ toàn 
quốc năm 1995 nội dung 400 m; kiện 
tướng quốc gia. “Cả 2 vợ chồng từng là 
VĐV, nên chúng tôi luôn khuyến khích 
con mình chơi thể thao để rèn luyện sức 
khỏe. Cháu lớn Lục Bùi Mỹ Duyên rất 
đam mê môn cầu lông và từng giành 

huy chương ở các giải khu vực tổ chức 
tại các tỉnh miền Trung - Tây Nguyên. 
Còn cậu em Lục Bùi Quốc Việt tập võ từ 
năm 8 tuổi, hiện là VĐV Trung tâm Võ 
thuật cổ truyền Bình Định; từng giành 
1 HCV, 1 HCB nội dung hội thi tại Giải 
vô địch võ cổ truyền học sinh phổ thông 
quốc gia năm 2019; đoạt 1 HCV, 1 HCB 
tại Giải trẻ võ cổ truyền toàn quốc năm 
2020” - anh Dũng cho biết.

Từ năm 2016, HLV Lục Văn Dũng 
được phân công công tác tại Phòng Quản 
lý TDTT (Sở VH&TT). Dù không còn 
tham gia công tác huấn luyện, nhưng 
với tâm huyết với bộ môn điền kinh, anh 
vẫn luôn dõi theo đội tại các giải đấu, 
tham gia ý kiến cùng Ban huấn luyện để 
nâng cao trình độ chuyên môn, đem về 
những tấm huy chương quý giá cho điền 
kinh Bình Định.                 HOÀNG QUÂN

Anh Lục Văn Dũng (bìa trái) cùng vợ và con trai tham gia VnExpress Marathon Quy Nhơn 2019.
Ảnh: HOÀI THU

Cờ tướng & người cao tuổi
Cờ tướng được biết đến là bộ môn 

thể thao dành cho mọi lứa tuổi. Nhưng 
dường như ở Quy Nhơn, bộ môn này trở 
thành niềm yêu thích đặc biệt của nhiều 
người cao tuổi. Khoảng 6 - 7 tháng trở lại 
đây, ở vỉa hè trước số nhà 220 trên đường 
Nguyễn Thị Minh Khai, có nhiều người 
lớn tuổi đến đây chơi và xem cờ tướng. 
Ông Nguyễn Phủ (86 tuổi, ở phường 
Nguyễn Văn Cừ), mái tóc bạc phơ, tay 
chân không còn nhanh nhẹn nhưng đôi 
mắt ông dõi vào bàn cờ một cách tinh 
tường. Ông kể: Tầm từ 14 đến 17 giờ, tôi 
hay ra đây chơi. Tôi chơi không giỏi như 
nhiều người khác, nhưng vui là chính. 
Ở tuổi của tôi, cờ tướng giúp chúng tôi 
minh mẫn hơn, vui vẻ hơn.

Tại quán cà phê giải khát Bích Phương, 
nằm trên đường Hoàng Văn Thụ nối dài, 
vào mỗi buổi sáng, có nhiều người đến 
đây vừa nhâm nhi ly trà, tách cà phê, vừa 
đánh cờ tướng. Những bàn cờ không chỉ 
có hai kỳ thủ so tài mà còn có nhiều “khán 
giả” xung quanh, chăm chú nhìn theo từng 
nước đi. Đáng chú ý, khách đến quán uống 
cà phê, xem và chơi cờ tướng, thỉnh thoảng 
hoặc mới có một vài người là thanh niên 
còn đa phần đều đã cao tuổi. Ông Phan 

Công Khanh (60 tuổi, ở phường Nguyễn 
Văn Cừ), một trong những vị khách đến 
quán chơi cờ, cho biết: Tôi mê chơi cờ 
tướng. Hồi đi làm không có nhiều thời 
gian rảnh, từ khi về hưu, tôi hay đến quán 
cà phê để chơi cờ. Tôi hay rủ bạn bè mình 
đi cùng. Bây giờ có thể chơi cờ tướng trên 
điện thoại thông minh nhưng tôi không 
thích bằng chơi trực tiếp trên bàn cờ. Bộ 

môn này giúp những 
người cao tuổi như 
tôi sống vui hơn, sống 
khỏe hơn.   

Còn tại số nhà 660 
Nguyễn Thái Học, 
mỗi buổi chiều có 
đến hàng chục người 
người đến đây chơi 
cờ tướng. Đa phần 
đều là những người 
cao tuổi. Họ cùng 
nhau bàn luận về 
cờ tướng, về những 
nước đi, tiếng cười 
nói đan xen. Ở nhiều 
con đường khác của 
TP Quy Nhơn cũng 
có nhiều điểm chơi 

cờ tướng, quán cà phê cờ tướng, thậm chí 
các kỳ thủ giao đấu với nhau ngay trên 
vỉa hè như Bạch Đằng, Ngô Mây, Đô Đốc 
Bảo… Và tại những nơi này, không khó 
để tìm được một người cao tuổi yêu thích 
cờ tướng. Có thể nói, chính điều này đã 
góp thêm sắc màu trong cuộc sống bình 
yên của người dân nơi đây.          

Bài, ảnh: HUỲNH THÀNH

Nhiều người lớn tuổi thường tụ họp cùng nhau chơi cờ tướng trên đường 
Nguyễn Thị Minh Khai.

(BĐ) - Chiều mai (18.1), đội U19 Bình 
Định sẽ thi đấu áp chót lượt đi vòng loại 
Giải bóng đá U19 quốc gia 2021 với đối 
thủ là U19 Quảng Nam. Đây là trận đấu 
có ý nghĩa rất quan trọng với thầy trò HLV 
Phan Tôn Quyền, khi đối thủ của họ là một 
trong những đội cạnh tranh tấm vé ở bảng 
C vào thi đấu ở vòng chung kết.

Sau 3 lượt trận, cục diện bảng C khá 
gay cấn, khi các đội không có sự chênh lệch 
quá lớn, ngoại trừ U19 TP Hồ Chí Minh tỏ 
ra quá yếu, hiện chưa có điểm nào. Hiện 
U19 Quảng Nam đang dẫn đầu bảng C 
với 7 điểm, U19 Đắk Lắk đứng nhì với 6 
điểm, tiếp theo là U19 Hoàng Anh Gia Lai 
(5 điểm), U19 Bình Định (4 điểm), U19 Phú 
Yên (3 điểm). Do đó, cơ hội vẫn đang mở 
ra với các đội có khả năng tận dụng được 
cơ hội ở mỗi vòng đấu.                H. QUÂN

VÒNG LOẠI GIẢI BÓNG ĐÁ U19 QUỐC GIA 2021:

Gay cấn cục diện 
bảng C

Khai mạc Giải 
bóng đá mini “Mừng 
Đảng - Mừng Xuân” 
TP Quy Nhơn

(BĐ) - Sáng 16.1, tại Trung tâm bóng 
đá cộng đồng SOLA (phường Đống Đa, 
TP Quy Nhơn) đã diễn ra lễ khai mạc Giải 
bóng đá mini “Mừng Đảng - Mừng Xuân” 
TP Quy Nhơn lần thứ XI - năm 2021. Tham 
gia giải lần này có 6 đội bóng, với thành 
phần cầu thủ là cán bộ, viên chức, người lao 
động thuộc các cơ quan ở TP Quy Nhơn. 
Các đội thi đấu vòng tròn một lượt theo 
luật bóng đá 5 người, tính điểm, xếp hạng. 
Dự kiến giải sẽ kết thúc ngày 24.1.

Tại lễ khai mạc, Ban tổ chức đã trao tặng 
10 chiếc xe đạp cho 10 học sinh có hoàn cảnh 
khó khăn phường Đống Đa.                LÊ NA

(BĐ) - Sáng 16.1 (mùng 4 tháng Chạp 
năm Canh Tý), tại Nhà thi đấu Trung tâm 
Huấn luyện và Thi đấu thể thao tỉnh, Trung 
tâm Võ thuật cổ truyền Bình Định đã tổ 
chức lễ cúng tổ võ cổ truyền. 

Tại lễ cúng tổ, các đại biểu, võ sư, HLV, 
VĐV thực hiện nghi thức dâng hương lên 
bàn thờ tổ; thưởng thức các tiết mục biểu 
diễn võ thuật đặc sắc do các VĐV thuộc 
Trung tâm Võ thuật cổ truyền Bình Định 
biểu diễn. Dịp này, các tập thể, cá nhân 
đạt thành tích xuất sắc trong thi đấu các 
giải quốc gia, quốc tế được trao bằng khen 
của Bộ VH-TT&DL, UBND tỉnh.

Lễ cúng tổ võ cổ truyền là hoạt động 
nhằm tưởng nhớ công lao của Hoàng đế 
Quang Trung - Nguyễn Huệ và các bậc 
tiền hiền đã dày công xây dựng và phát 
huy võ cổ truyền Bình Định. Đồng thời, 
ôn lại truyền thống hào hùng của dân tộc; 
giáo dục thế hệ trẻ về tinh thần thượng võ, 
tôn sư trọng đạo, uống nước nhớ nguồn.

Tin, ảnh: LÊ CƯỜNG

Các HLV, VĐV đoạt thành tích xuất sắc nhận bằng 
khen của Bộ VH-TT&DL.

Tổ chức trang trọng
lễ cúng tổ võ 
cổ truyền



THÔNG TIN THỊ TRƯỜNG
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Bình Định

Để phục vụ nhu cầu giải trí cho gia 
đình, ngoài đầu tư dàn amply thì việc 
mua bộ loa thanh (soundbar) cũng là một 
lựa chọn đáng cân nhắc. Với thiết kế tối 
giản và gọn nhẹ, một bộ loa soundbar 
cơ bản bao gồm một loa dài dạng thanh 
và một loa sub (loa siêu trầm) giúp tiết 
kiệm diện tích và không gian. Trên thị 
trường hiện nay có nhiều thương hiệu lớn 
sản xuất loa thanh như Sony, Samsung, 
JBL… với thang giá rất rộng từ vài triệu 
đồng đến cả trăm triệu đồng. Tuy nhiên, 
người tiêu dùng ở Quy Nhơn phần nhiều 
chuộng nhóm sản phẩm tầm từ 15 - 20 
triệu đồng/bộ trở lại. 

Khi mua loa soundbar, người tiêu dùng 
nên để ý đến công suất và số kênh của hệ 
thống loa. Đối với nơi bố trí loa có diện 
tích và không gian rộng, mẫu soundbar 
công suất lớn từ 600W đến 1.000W cho âm 
thanh sống động và chân thực như trong 
rạp chiếu phim. Các mẫu loa có công suất 

Đổi vị với bánh tráng 
tép nướng 

Bánh tráng tép khô nướng của Cơ sở 
Trâm Nhi ở thị trấn Phú Phong, huyện 
Tây Sơn tạo ra thêm một lựa chọn mới 
cho người tiêu dùng. Nếu như bánh tráng 
gạo nướng có độ giòn, hương thơm của 
gạo, bột, mè; bánh tráng nước cốt dừa 
nướng có thêm vị béo ngậy của dừa, vị 
cay thơm nồng của các loại gia vị hành, 
tiêu ớt, tỏi… thì bánh tráng tép nướng 
là sự kết hợp của các hương vị trên cộng 
thêm vị ngọt của tép khô. Sự kết hợp và 
gia giảm nguyên vật liệu một cách khéo 
léo đã tạo ra một loại bánh tráng tổng 
hòa nhiều vị, giòn tan kích thích vị giác 
có thể nhâm nhi cả ngày. 

Bánh có kích cỡ nhỏ, đường kính từ 
22 đến 25 cm, được nướng bằng lò nướng 
điện đạt độ phồng và chín đồng đều 
(ảnh). Đóng gói kín mỗi túi bóng 2 bánh 
giúp bảo quản bánh giòn, thơm lâu hơn, 
tiện lợi khi sử dụng, giá bán lẻ 10.000 
đồng/túi. Bánh tráng tép nướng có mặt 
hầu hết ở các quán ăn trên địa bàn huyện 
Tây Sơn và rải rác một số quán ăn trong 
tỉnh.                        Bài, ảnh: MỘC MIÊN

Người tiêu dùng ở Quy Nhơn phần nhiều chuộng nhóm sản 
phẩm tầm từ 15 - 20 triệu đồng/bộ trở lại.

Giá thịt gia cầm 
tăng nhanh 

So với tuần trước, giá thịt gà, thịt vịt ở 
các chợ tăng khá cao. Giá thịt gà tăng trên 
20.000 đồng/kg, dao động từ 90.000 đồng/ 
kg - 140 nghìn đồng/kg; giá thịt gà thả đồi 
150 - 160 nghìn đồng/kg. Giá thịt gà tại các 
siêu thị cũng tăng trên 10.000 đồng/kg do 
giá nhập vào tăng. Còn giá thịt vịt các loại 
dao động từ 70.000 - 120 nghìn đồng/kg. 

 B. NGHĨA

Thịt heo thảo mộc 
Hoài Ân

Theo chị Lê Thị Liễu, đại diện Công ty 
TNHH Bảo Châu, huyện Hoài Ân, phục vụ 
thị trường tết Nguyên đán, công ty xuất 
500 con heo thịt được nuôi bằng bắp, gạo 
và các loại lá cây thảo mộc. Giá bán lẻ các 
loại thịt nạc, cốt lếch, sườn non… đồng 
giá 200 nghìn đồng/kg. Sản phẩm đến 
tay người tiêu dùng là thịt mát.    C. HIẾU

Chọn mua loa thanh 

nhỏ dưới 500W phát ra âm thanh vừa đủ, 
phù hợp với không gian nhỏ, tránh gây 
cảm giác khó chịu cho người nghe. Chất 
âm còn phụ thuộc vào số kênh của hệ 
thống loa, dòng phổ thông có các kênh 
phổ biến 2.1, 4.1 và 5.1. Hệ số này càng 

cao sẽ đem lại những âm thanh 
trong trẻo, âm sắc mềm mại, giúp 
cho việc thưởng thức âm nhạc tại 
nhà trở nên trọn vẹn. 

Loa thanh có thể treo tường 
hoặc bài trí trên kệ ti vi, giúp 
không gian trở nên thoáng và 
sang. Để kết nối hệ thống loa với 
ti vi, phổ biến có các cổng có dây: 
Optical, HDMI hoặc không dây: 
Bluetooth, thậm chí một số mẫu 
ti vi mới còn cho phép kết nối ti 
vi với soundbar qua mạng wifi. 
Hầu hết các loại loa thanh đều 
cho phép kết nối với các thiết bị 
ngoại vi khác như máy tính xách 

tay, điện thoại di động, USB. 
Loa thanh được nhiều người chọn dùng 

hiện nay là sản phẩm của Sony, Samsung, 
LG được bày bán tại các trung tâm thương 
mại và siêu thị điện máy. 

Bài, ảnh: TRẦN THANH MINH THƯ

Cận Tết, đại lý phân phối của các hãng 
xe tại tỉnh như: Yamaha, Suzuki, Piaggio, 
Honda đều có chương trình khuyến mãi. 
Từ ngày 10.12.2020 - 11.2.2021 Honda Việt 
Nam khuyến mãi tặng lì xì 1 triệu đồng 
khi mua xe Air Blade, với xe Wave được 
tặng mũ bảo hiểm, áo mưa; các dòng xe 
còn lại tặng mũ bảo hiểm, bình nhớt và 
1 thùng bia. Hãng Piaggo Việt Nam, tùy 
dòng xe tặng miễn phí thuế trước bạ, phí 
biển số và phiếu mua phụ kiện… Trong 
tháng 1.2021, Yamaha Việt Nam giảm giá 
2 triệu đồng/xe khi bạn chọn mua mẫu xe 
Grand phiên bản giới hạn, các dòng xe còn 
lại tặng các sản phẩm như dầu nhớt, mũ 
bảo hiểm hoặc thùng bia. 

Tuy tổ chức khuyến mãi để kích 
cầu nhưng các đại lý phân phối 
xe máy chính thức trong tỉnh 
đều điều chỉnh giá bán liên 
tục theo hướng tăng lên. Từ  
ngày 10.1, các đại lý phân 
phối của một số hãng xe máy 
trong tỉnh đã niêm yết giá 
mới. Đặc biệt, giá những mẫu 
xe tay ga được nhiều người 
chuộng như: Grand (Yamaha 
Việt Nam), Lead, Vision (Honda 
Việt Nam) đã tăng mạnh. 

Chúng tôi ghé cửa hàng đại lý 
xe máy hãng Honda Việt Nam ở TP Quy 
Nhơn khảo sát một số xe sản xuất năm 
2020. Nhân viên bán hàng ở cửa hàng 
giới thiệu một số mẫu xe có ở cửa hàng 
như: Air Blade, Vision, Lead, Wave RSX, 
Blade, Future… Khi chúng tôi có vẻ đắn 
đo vì so giá tháng 12.2020 thì một nhân 
viên khuyên: “Nếu chị muốn thì mua 
đi, giá xe tuần sau còn cao hơn nữa. Cận 
Tết, giá xe tăng lên chưa chưa bao giờ 
giảm. Ai cũng nghĩ dịch bệnh Covid-19 
thế này giá sẽ nhẹ đi nhưng thực tế giá 
vẫn tăng. Càng gần đến Tết càng tăng”. 

Đối chiếu giá bán - cập nhật đến ngày 
15.1 - cho thấy, các mẫu xe máy Honda 
cao hơn tháng 12.2020 từ 1 - 5 triệu đồng/
xe. Đặc biệt, SH Mode, SH 125i/150i giá 
tăng từ 7 - 13 triệu đồng, tùy mẫu. Giá xe 
SH Mode theo công bố của Honda Việt 
Nam là 58,99 triệu đồng/xe, nhưng giá 
tại đại lý trong tỉnh lên tới mức 68,8 - 69,5 

GIÁ BÁN XE MÁY:

Niêm yết một đằng bán một nẻo
Cuối năm, Thị trường xe máy sôi động hẳn lên do nhu cầu mua xe tăng cao. Để kích cầu tiêu dùng các đại 

lý phân phối chính thức trong tỉnh đưa ra nhiều chương trình khuyến mãi, tặng quà… Song, giá bán lẻ nhiều 
mẫu xe cao hơn giá niêm yết khá nhiều. 

triệu đồng/xe (mẫu 
CBS), 75,5 - 77,9 triệu 

đồng/xe (mẫu ABS). Giá 
xe SH niêm yết tại hãng loại 

125i là 78,99 triệu đồng/xe thì 
giá tại đại lý là 84,7 - 87,6 triệu đồng/
xe (mẫu CBS), 91,8 - 95,1 triệu đồng/xe 
(mẫu ABS), Theo tư vấn của nhân viên 
bán xe tại cửa hàng thì khách hàng còn 
chịu giá chênh lệch 1 - 2 triệu đồng khi 
chọn màu xe. 

Tương tự, các đại lý phân phối xe 
Yamaha Việt Nam tại tỉnh cũng tăng giá 
2 - 5 triệu đồng/xe. Giá bán cùng dòng xe 
Grand, Janus, Freego, Latte, NVX được 
niêm yết tại hãng chênh lệch theo từng 
phiên bản: Tiêu chuẩn, đặc biệt, giới hạn 
nhưng không phân biệt màu sắc. Trong khi 
đó giá bán tại các đại lý trong tỉnh chênh 
lệch từ 1 - 2 triệu đồng/xe so với giá hãng 
đưa ra cho từng màu sắc. Cụ thể giá xe 
Grand phiên bản cao cấp màu nâu, trắng 
giá 43,2 - 47,1 triệu đồng/xe còn màu xanh, 
đỏ, đen giá 46,6 - 48,6 triệu đồng/xe. 

Chị Thanh Miền, phường Ghềnh Ráng, 

TP Quy Nhơn cho biết: “Gia đình tôi mới 
vừa mua xe Grand phiên bản giới hạn 
giá 53,6 triệu đồng vào đầu tháng 1.2021. 
Trong khi đó, bạn tôi mua chiếc xe y chang 
cùng đại lý cách đó 2 tháng giá chỉ 52 triệu 
đồng”. Khi tôi hỏi, nhân viên bán hàng 
cửa hàng đại lý hãng Yamaha trên đường 
Trần Hưng Đạo, TP Quy Nhơn giải đáp 
chung chung rằng giá xe tăng do chi phí 
vận chuyển và các loại chi phí phát sinh 
khác tăng. Liệu việc tăng này có thể dẫn 
tới tăng giá tới vài triệu đồng một chiếc 
xe máy không? Thiết nghĩ ngành Thuế 
không nên bỏ qua vấn đề này.

Trong khi giá xe tay ga các hãng tăng 
cao thì dòng xe số lại giữ mức cũ hoặc 
tăng không đáng kể. Các loại xe số của 
các hãng Honda Việt Nam tăng nhẹ từ 
khoảng 1 triệu đồng/xe. Xe số của hãng 
Yamaha Việt Nam tăng trên 500 nghìn 
đồng/xe. Ngược lại, các đại lý phân phối 
xe hãng Suzuki Việt Nam không tăng giá 
tất cả loại xe ga, xe số; hãng Piaggo Việt 
Nam cũng giữ đúng mức giá. 

Bài, ảnh: HẢI YẾN

Cận Tết, nhu cầu mua sắm xe máy của người dân tăng cao, các đại lý xe các 
hãng đều nâng giá bán cao hơn giá trong năm. Riêng hãng Piaggo giá bán 
khá ổn định. 

“Ai cũng nghĩ 
dịch bệnh Covid-19 

thế này giá sẽ nhẹ đi 
nhưng thực tế giá vẫn 

tăng. Càng gần đến Tết 
càng tăng”.

”
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r Truyện ngắn của TRẦN HOÀNG MAI

Oanh đặt gánh hàng rau của 
mình xuống ven đường nghỉ 
mệt chờ cô chủ nhà bạn hàng 
quen trả tiền. Đôi lúc nhìn thấy 
cách cô chú chủ nhà chăm sóc 
các con, Oanh lại chạnh lòng. 
Mồ côi mẹ từ nhỏ, bố bỏ nhà 
đi khi Oanh chưa kịp nhớ mặt 
bố, Oanh sống với bà ngoại cho 
đến năm ngoái, bà mất. Oanh 
thấy mình lẻ loi đến khôn cùng. 
Không muốn quanh quẩn trong 
căn nhà và mảnh vườn nhiều kỷ 
niệm của hai bà cháu, Oanh bỏ 
quê lên phố mưu sinh. 

***
Gánh hàng rau là gia tài chắt 

chiu mà Oanh có được. Mọi việc 
vô cùng vất vả từ chỗ lo tiền 
thuê nhà cho đến lo vốn liếng 
của gánh hàng rau. Lo nhất là 
những hôm bán ế, ăn rau thay 
cơm đúng theo nghĩa đen luôn 
đã đành, vốn hụt mất một ít, 
lại còn chẳng biết ngày mai có 
khá khẩm gì hơn không. Những 
ngày như vậy Oanh già hẳn đi 
so với tuổi. Cứ mỗi một ngày 
qua, Oanh cầu mong mình bán 
hết gánh rau, có đủ sức khỏe, có 
đủ tiền để đi tìm cha. 

Ngày bà còn sống, có lần 
bà nói với Oanh rằng, Oanh có 
khuôn mặt cực kỳ giống cha. 
Bà chẳng biết cha Oanh đi đâu 
chỉ nghe người trong làng bảo 
lại rằng họ nhìn thấy cha ở 
trên tỉnh, có cửa hàng vật liệu 
xây dựng lớn nhờ lấy con bà 
chủ hay chính bà chủ làm vợ. 
Thông tin ít ỏi vậy thôi nhưng 
Oanh vẫn muốn tìm, muốn biết 
mặt cha. Vậy thôi. Rồi Oanh sẽ 
quay lại quê. Oanh khao khát 
như vậy và chưa bao giờ kể 
với ai, kể cả bà ngoại. Chính vì 
vậy, gánh hàng rau của Oanh 
là gánh hàng di động. Oanh chỉ 
dừng trước những cửa hàng 
bán vật liệu xây dựng và lần 
nào Oanh cũng nấn ná, chào 
mời người trong cửa hàng mua 
với mong muốn được biết mặt 
ông chủ cửa hàng. Lần nào 
dừng Oanh cũng tự hỏi: Không 

Kết thúc không có hậu

ĐỖ THƯỢNG THẾ

Hương rạ
Trong chiếc ổ tuổi thơ
Nắng và gió ru con trên cánh đồng mùa gặt
Gối giấc mơ lên hương rạ hanh nồng
Bắt đầu đời con là hạt lúa nảy mầm
Thấm đẫm chua phèn của đất

Giã từ chiếc ổ tuổi thơ
Con bay đi như ngọn khói trên đồng
Tháng năm trôi
Nỗi buồn lãng đãng
Thoang thoảng hương đồng 
bứt rứt một miền quê

Ngun ngút trời thị thành khói dựng
Dâng ngột ngạt phù hoa hương phấn
Con rất thèm một lần
Xin một lần!
Được hôn lên mái rạ
Dưới bếp chiều mẹ nhóm lửa ngày đông.

ĐÀO VIẾT BỬU

Nỗi niềm
Người sao triệt nhớ,  buộc quên
Xé đau đời vợ trùm lên nón cời
Đành cam bóng đổ xuân thời
Lạnh tim nhen lửa tình người úm con.

Đội trời lấy lại bóng tròn
Đạp đất mơ gót chân son đến trường
Héo hon áo bạc, thân bươn
Trèo trẹo tay thúng bán bưng 
Nỗi niềm.

biết cha có nhớ một chút nào 
về Oanh không, về căn nhà 
nhỏ nơi heo hút xưa cũ không? 
Giá như mẹ không vắn số, 
không mang trọng bệnh chắc 
cha đã không bỏ nhà đi và 
Oanh không phải vật vã mưu 
sinh như ngày nay? Rất nhiều 
câu hỏi đã vang lên trong 
đầu Oanh nhưng Oanh quyết 
không hỏi thăm. Cô muốn tự 
số phận đẩy cha con cô gặp 
nhau nếu có duyên. Nếu 3 năm 
ròng rã không ngừng một ngày 
tìm mà vẫn không gặp được 
cha cô sẽ về làng!

Mẹ hận cha bạc tình nên bao 
nhiêu ảnh của cha mẹ đều đốt 
sạch. Bà vì thương mẹ nên cũng 
không nhắc nhiều đến cha. Bà 
kể, ngày mẹ hấp hối, tuy hận 
cha nhưng mắt vẫn ngóng ra 
cửa chờ một phép màu kỳ diệu 
nào đó đưa cha về với mẹ trong 
phút lâm chung. Mẹ đợi mãi 
không được nên ra đi mà mắt 
không nhắm được, bà phải 
khấn mãi, làm đủ mọi cách mà 
mắt mẹ không nhắm lại. Chỉ có 

Oanh, khi thì thào lời hứa thầm 
kín chỉ một mình Oanh biết, mẹ 
mới khép mắt ra đi. 

Bà ngoại bảo, đời bà đã 
cực, đến đời mẹ cũng không 
khá hơn. Mẹ cũng mồ côi cha 
từ nhỏ, bà ở vậy nuôi mẹ lớn 
khôn. Ngày gả chồng, cả bà 
và mẹ đều mong ước có được 
một gia đình hạnh phúc và 
đầm ấm để phần nào mẹ được 
bù đắp những tháng ngày tuổi 
thơ khốn khó. Nhưng cha lấy 
mẹ không vì tình yêu mà qua 
mai mối nên chẳng sâu đậm 
gì. Cha cần mẹ vì lúc ấy cha đi 
làm ăn xa, bà nội lại già yếu 
cần người chăm nom nên mẹ 
là một phép tính mà cha đã 
dự liệu. Mẹ chăm bà nội được 
2 năm thì bà mất, ngày mang 
thai Oanh, mẹ mừng lắm vì 
trước đó tưởng mình vô sinh. 
Có Oanh, cha cũng quan tâm 
đến mẹ chút đỉnh. Sự xuất hiện 
của Oanh đem lại niềm vui 
cho cả nhà nhưng tiếc là chẳng 
được bao lâu, mẹ Oanh phát 
bệnh, bà ngoại phải đưa mẹ về 

chăm cho đến khi Oanh chào 
đời. Đây cũng là lúc bệnh tình 
mẹ vô phương cứu chữa. Sợ 
khổ, sợ kham không nổi cảnh 
nheo nhóc, nghèo khó, cha 
bỏ nhà đi, để Oanh lại cho bà 
ngoại nuôi nấng mà chưa một 
lần ghé về thăm con. Có những 
buổi chiều xám, bà ngoại còn 
tô cho thẫm hơn khi cất giọng 
rè rè hát hò, “cây khô xuống 
nước cũng khô/ phận nghèo đi 
đến nơi mô cũng nghèo”!

Hồi nhỏ Oanh không hiểu 
chỉ thấy buồn bã quá. Khi 
hiểu Oanh ôm lấy bà sẻ chia. 
Oanh còn biết làm gì hơn. Đôi 
mắt Oanh từ đó thẫm sâu như 
chiều. Đẹp nhưng Buồn. Với 
nhiều đứa trẻ khác, có lẽ chúng 
sẽ hận cha lắm. Nhưng không 
hiểu sao Oanh không hận chỉ 
luôn nóng rực lên câu hỏi vì 
sao cha lại bỏ mình đi mãi. Đàn 
ông có thể bỏ vợ, nhưng đàn 
ông không bỏ con, nhất là con 
gái. Oanh khao khát biết mặt 
cha mình.  

Đi mãi rồi cũng có ngày đến 

đích. Đó là một ngày hết sức 
bình thường, đến nỗi cái điều cô 
đang lo - rau ế quá - đã choán 
hết tâm trí cô. Suýt tý nữa cô 
vô thức đã đi qua luôn cái cửa 
hàng buôn bán vật liệu xây 
dựng vốn đã khá xa nơi cô trọ. 
Chẳng có khúc mào đầu nào, 
chẳng duyên cớ gì. Oanh đã giật 
mình khi ngẩng mẳt lên đã thấy 
người đàn ông ấy trước mặt. 
Oanh giống ông ấy như tạc, tim 
đập loạn trong lồng ngực, mặt 
đỏ rựng, tay chân luống cuống 
nhưng không hiểu sao giọng cô 
cứ xa vắng như của ai khác, cứ 
như từ cõi nào đó vọng về. 

- Ông cho cháu hỏi, ông có 
phải là ông Tít không ạ… 

Người đàn ông ấy cười rất 
tươi và vồn vã: 

- Đúng rồi cháu. Cháu hỏi 
thăm bác có việc gì không? 

Oanh nghẹn lời, lắp bắp 
tháo khẩu tràng ra. Cháu…
cháu… cháu là Oanh con bà 
Lam ở làng Mơ. Bà ngoại mất 
rồi, cháu lên đây… à không, 
con lên đây tìm cha! Oanh nói 
thôi mà không để ý đến người 
đàn ông trước mặt. Đến khi cô 
trấn tĩnh thì người đàn ông lúc 
nãy đã biến mất. Thay vào đó 
là một ông chủ, gương mặt sắt 
lại, lạnh băng. Không, cô nhầm 
rồi! Tôi không ở làng Mơ! Dứt 
lời, ông Tít không ở làng Mơ 
trở gót bỏ đi.

***
Trước khi trở về làng Mơ, 

Oanh cho tôi mọi thứ còn lại 
của gánh hàng rau ít ỏi. Lần 
đầu tiên cô kể ra câu chuyện vì 
sao cô xuống phố. Có lẽ cũng vì 
cô, tôi thích những câu chuyện 
có hậu. Từ nhỏ tôi đã quen với 
những câu chuyện cổ tích với 
kết thúc có hậu. Oanh cũng thế! 
Tiễn Oanh về làng, bất giác tôi 
chợt nhận ra đôi mắt của bạn 
mình vẫn đẹp, vẫn thẳm sâu 
nhưng vằn lên một tia sắc lạnh. 
Oanh ơi, đừng để tia mắt ấy 
dẫn bạn tới một kết thúc không 
có hậu Oanh nhé!

NGUYỄN VĂN MÃI 

Quê nội
Chao nghiêng chiếc lá vàng rơi 
Chạm lên lối rẽ phận đời ly quê 
Dáng chiều chênh chếch bờ đê 
Gọt tròn sợi nhớ gửi về cố hương! 
 
Bao năm tóc phủ màu sương 
Sông quê vẫn chảy một dòng miên man 
Ngày đi ăm ắp tình thân 
Bờ dâu kéo áo cỏ ngàn níu chân 
 
Giật mình thức giấc xa xăm 
Hai lăm năm chẵn từ lần xa quê  
Đi trăm lối một nẻo về  
Chốn xưa vẫn đó không hề con quên  
Rưng rưng nhặt bóng chiều lên 
Thẳm sâu nỗi nhớ gọi tên quê nhà ! 
 
 

LÊ VINH

Ghi ở Yang Nam
Tặng đồng hương ở Yang Nam, Kong chro

Ngày đến Yang Nam giữa hạ
Nắng rang quánh mặt mồ hôi
Thung lũng xoay trần lưng núi
Em gùi mình dốc chơi vơi!

Đêm gom bạn bè nhau lại
Mắt hòa chuyện chảy về xuôi
Nhơn Mỹ, Nhơn An, Nhơn Phúc,…
Cha về An Túc còn xanh…

Nắng đã lao liêng đến vậy
Vào mưa thung lũng hẳn buồn
Thương ai nửa hồn úng ngập
Ta khơi dòng phía quê hương.

Yang Nam nắng nung rát phận
Người nung cơn khát sinh tồn
Vãi chai sần xanh đậu, bắp
Khẽ khàng đơm những niềm xuân!

Trên 
những con 
đường. 
Tranh của 
họa sĩ BÙI 
MẠNH
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TRONG NƯỚC

Sáng 16.1, tại Trụ sở Trung ương Đảng 
diễn ra phiên khai mạc trọng thể Hội nghị 
Trung ương lần thứ 15 Ban Chấp hành 
Trung ương Đảng khóa XII.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Tổng Bí 
thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng 
nhấn mạnh, Hội nghị lần này có ý nghĩa 
đặc biệt quan trọng, tiếp tục hoàn thiện 
công tác nhân sự tham gia Ban Chấp hành 
Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và 
chuẩn bị nhân sự lãnh đạo chủ chốt. Trong 
đó, xem xét giới thiệu nhân sự “đặc biệt” 
tái cử và tham gia lần đầu khóa XIII, đề 
cử nhân sự 4 chức danh lãnh đạo chủ chốt 
khóa XIII, cùng một số nội dung quan 
trọng khác.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị, 
các đồng chí Trung ương nêu cao tinh 
thần trách nhiệm trước Đảng, nhân dân, 
đất nước, tập trung nghiên cứu, thảo luận, 
cho ý kiến để hoàn thành tốt nội dung kỳ 
họp đặc biệt quan trọng lần này. 

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn 
Phú Trọng nhấn mạnh tầm quan trọng 
đặc biệt của Hội nghị Trung ương 15, hội 
nghị áp chót của nhiệm kỳ khóa XII bàn 
những nội dung cơ bản và hệ trọng đó là 
tiếp tục hoàn thiện công tác nhân sự Ban 
Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban 
Bí thư khóa XIII và chuẩn bị nhân sự lãnh 
đạo chủ chốt khóa XIII; thông qua Báo cáo 
của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII 
về công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung 
ương khóa XIII; thông qua báo cáo của 
Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về 
các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng; 
thông qua dự kiến danh sách Đoàn Chủ 
tịch, Đoàn Thư ký, Ban Thẩm tra tư cách 
đại biểu của Đại hội XIII; cho ý kiến về 
báo cáo tổng kết công tác tài chính đảng 
nhiệm kỳ 2016 - 2020.

Về tiếp tục hoàn thiện công tác nhân 
sự Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính 
trị, Ban Bí thư và chuẩn bị nhân sự lãnh 
đạo chủ chốt khóa XIII, Tổng Bí thư, Chủ 
tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, 
sau Hội nghị Trung ương 14, trên cơ sở kết 

Hội nghị Trung ương 15 giới thiệu nhân sự 
“đặc biệt” tham gia khóa XIII của Đảng

quả giới thiệu của Ban Chấp hành Trung 
ương; ý kiến giới thiệu của các đồng chí 
Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XII; 
Tiểu ban Nhân sự và Bộ Chính trị đã thảo 
luận, cân nhắc kỹ và thống nhất giới thiệu 
nhân sự lãnh đạo chủ chốt khóa XIII bao 
gồm các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị 
thuộc trường hợp “đặc biệt” tái cử khóa 
XIII và các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị 
khóa XII đủ tiêu chuẩn, điều kiện, trong 
độ tuổi tái cử.

Tiếp thu ý kiến của Hội nghị Trung 
ương 14, Tiểu ban Nhân sự và Bộ Chính 
trị cũng đã nghiên cứu, xem xét, cân nhắc 
và đề nghị giới thiệu bổ sung thêm một 
số đồng chí lần đầu tham gia Ủy viên 
Trung ương chính thức và một số đồng 
chí Ủy viên Trung ương khóa XII thuộc 
trường hợp “đặc biệt” tái cử khóa XIII 
và một số đồng chí lần đầu thuộc trường 
hợp “đặc biệt” tham gia Ủy viên Trung 
ương chính thức. Đề nghị các đồng chí 
nghiên cứu kỹ tờ trình của Bộ Chính trị 
và các tài liệu liên quan, thảo luận, đóng 
góp ý kiến để hoàn chỉnh Báo cáo của 
Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về 
công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung 
ương khóa XIII; đồng thời xem xét đề 
cử nhân sự 4 chức danh lãnh đạo chủ 

chốt khóa XIII.
Cùng với công tác nhân sự, tại Hội 

nghị Trung ương 15 lần này căn cứ Điều 
lệ Đảng, Bộ Chính trị trình Trung ương dự 
kiến danh sách Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư 
ký và Ban Thẩm tra tư cách đại biểu của 
Đại hội XIII của Đảng, Tổng Bí thư, Chủ 
tịch nước đề nghị Trung ương cho ý kiến, 
thông qua để trình Đại hội XIII của Đảng 
xem xét quyết định.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn 
Phú Trọng một lần nữa nhấn mạnh Hội 
nghị Trung ương 15 thời gian họp tuy 
không dài nhưng có ý nghĩa đặc biệt 
quan trọng, Trung ương bàn và quyết 
định những phần việc còn lại để tiếp tục 
chuẩn bị và tổ chức thành công Đại hội 
đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. 
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị các 
đồng chí Trung ương tiếp tục nêu cao tinh 
thần trách nhiệm trước Đảng, nhân dân 
và đất nước, kế thừa và phát huy những 
kết quả của các Hội nghị Trung ương gần 
đây, tập trung nghiên cứu, thảo luận, cho 
ý kiến để hoàn thành tốt nội dung chương 
trình đề ra.

Hội nghị Trung ương 15 dự kiến diễn 
ra từ ngày 16 - 18.1.2021.

(Theo VOV.VN)

Hội nghị tập trung thảo luận, cho ý kiến về tiếp tục hoàn thiện công tác nhân sự Ban Chấp hành 
Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIII và chuẩn bị nhân sự lãnh đạo chủ chốt khóa XIII.

Ngày 16.1, UBND tỉnh Cà Mau và Tổng 
Công ty CP Thương mại Xây dựng WTO 
đã tổ chức Lễ khởi công Nhà máy điện gió 
Cà Mau 1A, 1B, 1C và 1D tại xã Nguyễn 
Huân, huyện Đầm Dơi.

Theo chủ đầu tư (Tổng Công ty CP 
Thương mại Xây dựng WTO), giai đoạn 
1 dự án có tổng mức đầu tư trên 10.000 tỷ 
đồng, công suất 350MW, bao gồm 4 nhà 
máy điện gió 1A, 1B, 1C và 1D, được xây 

dựng trên vùng biển thuộc các xã: Tân 
Tiến, Nguyễn Huân (huyện Đầm Dơi) và 
xã Tam Giang Đông (huyện Năm Căn). 
Dự kiến, thời gian hoàn thành trong quý 
IV năm nay.

Trong giai đoạn 1, chủ đầu tư sẽ tiến 
hành lắp 83 turbine gió với công suất 
4,5MW/turbine. Tổng sông suất phát điện 
của dự án dự kiến đạt 1,1 triệu MWh/năm.

 (Theo SGGPO)

Cà Mau khởi công nhà máy điện gió 10.000 tỷ đồng

Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công dự án. 

Ngày 16.1, CA tỉnh Bắc Ninh cho biết, 
đơn vị vừa phối hợp với Cục Cảnh sát 
Hình sự, Bộ CA cùng một số đơn vị nghiệp 
vụ liên quan và CA tỉnh Bắc Giang triệt 
phá đường dây đánh bạc và tổ chức đánh 
bạc cực lớn trên trang bong88.com với số 
tiền giao dịch lên tới 700 tỷ đồng.

Hiện cơ quan CSĐT Bộ CA đã tạm giữ 
16 người để điều tra về hành vi “Tổ chức 
đánh bạc” và “Đánh bạc” do Nguyễn Văn 
Tình (SN 2001), trú tại phường Võ Cường, 
TP Bắc Ninh (Bắc Ninh) cầm đầu. 

Tang vật thu giữ gồm 3 ô tô, trên 200 
triệu đồng, 10 điện thoại, 1 ipad, 1 laptop, 
1 case máy tính, 4 thẻ ngân hàng, 1 modem 
wifi và nhiều đồ vật, tài liệu liên quan.

Đường dây đánh bạc này đã hoạt 
động với quy mô lớn trong một thời gian 
dài nhưng chưa bị phát hiện, gây ảnh 
hưởng xấu đến tình hình ANTT tại các 
địa phương.

Hiện vụ án đang được điều tra mở 
rộng.

(Theo VTC News)

Triệt phá đường dây đánh bạc online 
liên tỉnh 700 tỷ đồng

Lực lượng chức năng tạm giữ 16 người để điều tra 
về hành vi “Tổ chức đánh bạc” và “Đánh bạc”. 

Sáng 16.1, Khu du lịch Một thoáng Việt 
Nam (huyện Củ Chi, TP HCM) đã được ra 
mắt trở lại sau một thời gian tạm ngưng 
đón khách để sửa chữa, nâng cấp.

Theo Sở Du lịch TP HCM, các hạng 
mục tại khu du lịch đều là nét văn hóa 
thấm sâu hồn cốt, với đầy đủ các không 
gian từ đồng bằng Bắc bộ đến miền Trung - 
Tây Nguyên, miền Tây sông nước.

Khu du lịch Một thoáng Việt Nam được 
xây dựng trên khu đất rộng 20 ha, trước 
đây là vùng đất bưng biền đầy những hố 
bom, sình lầy, với số vốn đầu tư khoảng 
400 tỷ đồng; chính thức hoàn thành và 
ra mắt ngày mùng một tết Nguyên đán 
Canh Dần 2010.

Nơi đây tái hiện một đất nước Việt 
Nam với những gì thực sự đặc sắc, độc 
đáo, vừa hiện đại nhưng cũng rất gần gũi, 
thân thiện… 

Từng hạng mục của khu du lịch đều 
kể một câu chuyện đi sâu về cuộc sống 
vật chất cũng như tinh thần của người 
dân, vừa quen vừa lạ, đa dạng, đa chiều.

Chẳng hạn như Đồi trứng kể câu 
chuyện về cội nguồn dân tộc “Lạc Long 
Quân và Âu Cơ”; cột cờ và quả trứng 
lớn được đắp bằng đất thiêng từ các tỉnh 
thành trên cả nước; thác Bản Giốc hùng vĩ, 
tráng lệ với thế giới kỳ hoa dị thảo; nhà 
rông Tây Nguyên với những cây nêu, đàn 
T’rưng, bụi dã quỳ, bụi le, những luống 
cà đắng, lá é… đều được mang trực tiếp 
từ Tây Nguyên về đây.

(Theo SGGPO)

Ra mắt Khu du lịch 
Một thoáng Việt Nam

Không gian Khu du lịch Một thoáng Việt Nam.

Ngày 16.1, thông tin từ Phòng Cảnh 
sát cơ động CA tỉnh Thanh Hóa cho biết 
vừa bắt giữ vụ vận chuyển gần 80 kg pháo 
trên QL 1A.

Trước đó, vào khoảng 10 giờ ngày 15.1 
tại Km 285 QL 1A đoạn qua tỉnh Thanh 
Hóa, thiếu tá Nguyễn Văn Thành cùng 
tổ công tác (cán bộ Phòng Cảnh sát cơ 
động CA tỉnh Thanh Hóa) đã dừng, kiểm 
tra chiếc xe khách mang biển kiểm soát 
15B - 038.80.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng đã 
phát hiện số lượng lớn pháo nổ đang được 
vận chuyển đi tiêu thụ. Tang vật thu giữ 
hơn 80 kg pháo nổ.

Vụ việc đang được điều tra làm rõ.
(Theo baomoi.vn)

Kiểm tra xe khách 
trên QL1A, phát hiện 
lượng pháo “khủng”

Số pháo cơ quan chức năng phát hiện trên xe 
khách.
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WHO kêu gọi tăng cường nghiên cứu
về vi rút nhằm ngăn chặn các biến thể

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đã kêu 
gọi giới chuyên gia tăng cường các nghiên 
cứu về vi rút trên quy mô toàn cầu nhằm 
ngăn chặn các biến thể của vi rút SARS-
CoV-2 gây bệnh Covid-19 hoành hành 
khắp thế giới.

Lời kêu gọi được đưa ra trong cuộc họp 
của Ủy ban Khẩn cấp WHO, diễn ra ngày 
15.1 theo hình thức trực tuyến.

Cuộc họp trên diễn ra sớm hơn kế 
hoạch hai tuần nhằm thảo luận khẩn về 
các biến thể mới có khả năng lây nhiễm 
mạnh hơn, trong bối cảnh số ca tử vong 
trên toàn cầu đã vượt quá 2 triệu. Ủy ban 
phản đối việc các nước yêu cầu trình chứng 
nhận tiêm phòng khi nhập cảnh, tuy nhiên, 
cho biết đã đến lúc điều chỉnh các khuyến 
cáo về đi lại khi vi rút đang biến thể rất 
nhiều như hiện nay.

Tổng Giám đốc WHO Tedros Adhanom 
Ghebreyesus cho biết thế giới đang “ở 
trong giai đoạn quyết định trong đại dịch”, 
đồng thời kêu gọi phân phối công bằng 
vắc xin trên toàn cầu. Hiện khoảng 46 quốc 
gia đã bắt đầu chiến dịch tiêm phòng đại 
trà, 38 nước trong số này là những nước 
có thu nhập cao. Ông nhấn mạnh: “Tôi 
muốn trong 100 ngày tới, tất cả các nước 
sẽ tiến hành tiêm phòng để các nhân viên 
y tế và những người có nguy cơ cao nhất 
sẽ được bảo vệ trước tiên”.

Nhắc tới một biến thể mới của vi rút 
đang hoành hành tại Brazil, WHO cảnh 
báo số ca nhiễm đang tăng mạnh hiện nay 

tại một số nước có thể do sự lơ là trong 
phòng chống dịch, chứ không đơn giản 
chỉ vì các biến thể mới. Theo WHO, các 
biến thể mới được phát hiện gần đây chỉ có 
thể được xác định bằng việc giải mã gene, 
điều không thể được tiến hành ở mọi nơi.

Trong thông cáo sau cuộc họp ủy ban 
kêu gọi mở rộng nghiên cứu giải mã gene 
của vi rút SARS-CoV-2 và chia sẻ dữ liệu 
về các biến thể, đồng thời tăng cường hợp 

tác khoa học để xác định các ẩn số quan 
trọng. Ủy ban cũng kêu gọi WHO đưa ra 
một hệ thống tiêu chuẩn nhằm đặt tên cho 
các biến thể mới, theo hướng không nhắc 
đến địa danh để tránh cảm giác bị bêu xấu.

Trong một diễn biến khác cùng ngày, 
Tổng Thư ký LHQ Antonio Guterres đã 
kêu gọi thế giới hãy cùng nhau đoàn kết 
hơn nữa để ứng phó với đại dịch Covid-19.

(Theo TTXVN)

Nhân viên y tế chăm sóc bệnh nhân mắc Covid-19 tại một bệnh viện ở Aachen, Đức.             Ảnh: AFP/TTXVN

TIN VẮN

l Tổng thống Donald Trump đã chỉ 
thị cho chính phủ liên bang đưa ra các đề 
xuất nhằm giảm thiểu sự phụ thuộc vào 
hàng hóa và dịch vụ của Trung Quốc. 

(Theo TTXVN)
l Hôm qua (16.1), Ấn Độ đã chính 

thức triển khai chiến dịch tiêm chủng 
vắc xin Covid-19 cho người dân ở quốc 
gia này. (Theo VTV.VN)
l Một loạt bang trên khắp nước 

Mỹ hôm 15.1 đã huy động Vệ binh quốc 
gia, đồng thời tuyên bố tình trạng khẩn 
cấp và phong tỏa các tòa nhà của cơ 
quan công quyền trước thềm lễ nhậm 
chức của ông Biden. (Theo VOV.VN)
l Chính quyền Indonesia cho biết, 

đến ngày 16.1, số nạn nhân thiệt mạng 
trong trận động đất tại tỉnh Sulawesi vào 
sáng sớm 15.1 (ảnh) đã tăng lên 42 người. 

(Theo VTV.VN)
l Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte 

hôm 15.1 đã tuyên bố từ chức và giải tán 
nội các sau vụ bê bối thu hồi nhầm tiền 
trợ cấp trẻ em của hàng nghìn gia đình. 

(Theo VOV.VN)

Malaysia lên
kế hoạch kiện EU 
xung quanh tranh 
cãi về dầu cọ

Chính phủ Malaysia cho biết đang 
tiến hành các thủ tục pháp lý tại Tổ chức 
Thương mại Thế giới (WTO) kiện Liên 
minh châu Âu (EU) và các quốc gia thành 
viên như Pháp và Litva về chính sách hạn 
chế nhiên liệu sinh học làm từ dầu cọ.

Với lập luận cho rằng Chỉ thị về các 
nguồn năng lượng tái tạo (RED) của EU 
là hành động phân biệt đối xử, nhà sản 
xuất dầu cọ lớn thứ hai thế giới trên đang 
xin tham vấn từ cơ chế giải quyết tranh 
chấp của WTO.

Bộ trưởng Bộ Công nghiệp Cây trồng 
và Hàng hóa Malaysia (MPIC) Mohd 
Khairuddin Aman Razali cho biết, EU 
tiếp tục thực hiện chỉ thị trên mà không 
xem xét đến quan điểm của Malaysia, 
ngay cả sau khi nước này đưa ra phản 
hồi, cử các phái đoàn kinh tế và kỹ thuật 
tới châu Âu.

Theo Bộ trưởng Mohd Khairuddin, 
chỉ thị của EU khiến việc sử dụng dầu cọ 
làm nhiên liệu sinh học không được đưa 
vào các mục tiêu năng lượng tái tạo, qua 
đó tạo ra những hạn chế thương mại quá 
mức đối với ngành công nghiệp dầu cọ 
của Malaysia.

Hiện Indonesia và Malaysia là các quốc 
gia sản xuất dầu cọ số 1 và số 2 thế giới, 
chiếm khoảng 80% tổng lượng dầu cọ  
toàn cầu.                   (Theo baoquocte.vn)

Thu hoạch dầu cọ tại Malaysia.           Nguồn: Reuters

Cảnh sát Thái Lan bị tình nghi đưa người vượt biên bất hợp pháp 
Truyền thông Thái Lan ngày 16.1 dẫn 

lời Phó cảnh sát trưởng Damsongsak 
Kittprapas cho hay, có 20 cảnh sát nước này 
liên quan tới đường dây đưa người vượt 
biên bất hợp pháp từ biên giới Myanmar.

Phó cảnh sát trưởng, Tướng 
Damsongsak Kittprapas phát biểu trên 
truyền thông trong nước cho biết, cảnh sát 
Thái Lan đang truy nã 8 người bị tình nghi 
liên quan tới vụ đưa các lao động bất hợp 
pháp từ nước láng giềng Myanmar vào 
tỉnh Samut Sakhon. Đây là địa phương 
mà dịch Covid-19 bùng phát trở lại tại 
Thái Lan mà nguyên nhân được cho là 

tới từ các lao động nhập cư bất hợp pháp. 
Ngoài ra, một cuộc điều tra khác cũng tiến 
hành với ít nhất 20 sĩ quan cảnh sát trong 
đó có cả cấp phó tư lệnh. Thêm vào đó, 
33 quan chức chính phủ nước này hiện tại 
cũng bị nghi vấn có liên quan tới đường 
dây nói trên.

Tướng Damsongsak Kittprapas khẳng 
định sẽ thực hiện vụ điều tra tới cùng và 
các cảnh sát sẽ phải đối mặt với nhiều 
hình phạt nặng. Ủy ban điều tra được 
thành lập chủ yếu là thanh tra cảnh sát 
quốc gia do trợ lý của cảnh sát trưởng 
Hoàng gia đứng đầu.      (Theo VOV.VN)

Gần một tháng qua, Thái Lan đã phải lao đao vì dịch 
Covid-19 quay trở lại nước này một cách mạnh mẽ 
với gần 7.000 ca mắc mới.                                Ảnh: Reuters

Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây dương 
(NATO) cảnh báo việc Nga rút khỏi Hiệp 
ước Bầu trời Mở nhiều khả năng sẽ làm 
suy yếu Hiệp ước và gây ảnh hưởng đến 
vấn đề an ninh trong khu vực.

Phát biểu trước báo giới, một người 
phát ngôn của NATO - ông Piers Kazalet 
cho rằng, việc Mỹ và Nga cùng rời khỏi sẽ 
làm suy yếu tầm ảnh hưởng của Hiệp ước 
Bầu trời Mở trong khu vực. Song, người 

phát ngôn của liên minh cũng khẳng định 
sau quyết định của Nga, các đồng minh 
NATO vẫn cam kết đối thoại với Nga về 
vấn đề kiểm soát vũ khí.

Trước đó vào hôm 15.1, Bộ Ngoại giao 
Nga thông báo đang khởi động các thủ 
tục rút khỏi Hiệp ước Bầu trời Mở. Bộ 
Ngoại giao Nga cho rằng sau khi Mỹ rút 
khỏi Hiệp ước, lợi ích của các quốc gia đã 
bị xáo trộn đáng kể và nhiều thành viên 

trong Hiệp ước không ủng hộ các đề xuất 
của Nga để duy trì khả năng tồn tại trong 
các điều kiện mới.

Hiệp ước Bầu trời Mở được ký kết 
năm 1992 với sự tham gia của hầu hết các 
quốc gia châu Âu và Canada. Có hiệu lực 
từ năm 2002, Hiệp ước cho phép các quốc 
gia thành viên công khai thu thập thông 
tin về các lực lượng và hoạt động quân sự 
của nhau.                              (Theo VOV.VN)

Phản ứng của NATO sau khi Nga rút khỏi Hiệp ước Bầu trời Mở

Ngày 15.1, chính quyền của Tổng 
thống Mỹ Donald Trump đã ban bố lệnh 
trừng phạt đối với Bộ trưởng Nội vụ Cuba 
Lazaro Alberto Alvarez Casas.

Quyết định trên được đưa ra ít ngày 
sau khi ông Trump tuyên bố đưa Cuba 
trở lại “danh sách các quốc gia bảo trợ 
khủng bố”.

Cùng ngày, Chính phủ Mỹ cũng ban 
bố lệnh trừng phạt đối với 6 quan chức 
thuộc Khu hành chính đặc biệt Hong Kong 
(Trung Quốc), theo đó hạn chế mọi hoạt 

động giao dịch liên quan tới Mỹ của những 
nhân vật này.

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cùng 
ngày cũng thông báo các biện pháp trừng 
phạt mới đối với một công ty thép của 
Trung Quốc và một công ty sản xuất vật 
liệu xây dựng có trụ sở tại Các Tiểu vương 
quốc Arab thống nhất (UAE) về việc hợp 
tác với Công ty Iran Shipping Lines của 
Iran - doanh nghiệp hiện đã nằm trong 
danh sách chịu lệnh trừng phạt của Mỹ.

(Theo TTXVN)

Mỹ thêm nhiều quan chức Cuba, Trung Quốc vào danh sách trừng phạt

Bộ trưởng Nội vụ Cuba Lazaro Alberto Alvarez Casas.
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Bình Định

l Vị trí đắc địa, tầm nhìn hướng biển, 
thiết kế hiện đại, tiện ích đầy đủ.

l Chỉ cần thanh toán 50% giá trị căn 
hộ, nhận nhà ở ngay.

l 50% giá trị căn hộ còn lại được trả 
góp không lãi suất trong vòng 24 
tháng.

l Ưu đãi đặc biệt chỉ có 30 căn hộ.

“NHẬN NHÀ MỚI - VUI ĐÓN XUÂN”
 Chung cư An Phú Thịnh Garden Tower

Liên hệ: 
CÔNG TY CP PT ĐT XD&DL AN PHÚ THỊNH 

Địa chỉ: 161 Trần Cao Vân, TP Quy Nhơn, Bình Định
ĐT: 02566.523.888/ 0979.276.409

Dự báo 
THỜI TIẾT

I- Khu vực tỉnh Bình Định: Nhiều mây, có mưa rào nhẹ rải rác. Gió 
Đông Bắc cấp 2 - 3, ven biển cấp 4. 

Nhiệt độ cao nhất từ 23 - 250C; nhiệt độ thấp nhất từ 18 - 200C.
II- Khu vực TP Quy Nhơn: Nhiều mây, có lúc có mưa rào nhẹ. Gió 

Đông Bắc cấp 2 - 3, ven biển cấp 4.
Nhiệt độ cao nhất từ 23 - 250C; nhiệt độ thấp nhất từ 18 - 200C.
III- Thời tiết vùng biển Bình Định: Nhiều mây, có mưa rào rải rác. 

Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 - 10 km trong mưa. Gió Đông 
Bắc cấp 6 - 7, giật cấp 8. Biển động. 

                                                                       (Nguồn: TTKTTV Bình Định)                                                            

NGÀY VÀ ĐÊM 17.1.2021

CHI NHÁNH BÌNH ĐỊNH

THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh tỉnh 

Bình Định (Agribank chi nhánh Bình Định) thực hiện bán đấu giá tài sản bảo đảm 
của khách hàng là Công ty CP Sản xuất thương mại xuất nhập khẩu Nhựa - Cao su 
non Hoàng Kim như sau:

Người có tài sản bán đấu giá: AGRIBANK CHI NHÁNH BÌNH ĐỊNH
1. Thông tin tài sản bán đấu giá
Toàn bộ các hạng mục công trình được xây dựng, lắp đặt trên khu đất thuộc tờ 

bản đồ số: 05,17; Địa chỉ: Lô B, Cụm công nghiệp Tà Súc, xã Vĩnh Quang, huyện Vĩnh 
Thạnh, tỉnh Bình Định; Diện tích đất: 29.630 m2; Mục đích sử dụng: Đất cụm công 
nghiệp; Thời hạn sử dụng đất: đến ngày 28.10.2058; Nguồn gốc sử dụng: Thuê đất 
trả tiền hàng năm của Công ty CP xây lắp điện Tuy Phước - Bình Định. Cụ thể: Nhà 
ăn diện tích 336 m2; Khu nhà ở nhân viên diện tích 96,25 m2; Nhà xưởng sản xuất 2 
diện tích 3.347 m2; Văn phòng làm việc diện tích 366,52 m2 (công trình chưa hoàn 
thiện); Khu tiểu cảnh diện tích 19,11 m2 (công trình chưa hoàn thiện); Nhà xe diện 
tích 81,6 m2, nhà bảo vệ diện tích 17,9 m2; Tường rào, cổng ngõ; Sân bê tông diện 
tích 4.208,06 m2, mương thoát nước dài 232 m; Hệ thống xử lý nước thải (công trình 
chưa hoàn thiện); Nhà vệ sinh diện tích 18,04 m2 (công trình chưa hoàn thiện).

2. Giá khởi điểm bán đấu giá
Bằng số: 8.130.646.000 đồng (Bằng chữ: Tám tỷ, một trăm ba mươi triệu, sáu 

trăm bốn mươi sáu ngàn đồng).
3. Thời gian bán, tiếp nhận hồ sơ và đăng ký tham gia đấu giá: Trong giờ 

hành chính từ ngày 07.01.2021 đến 16 giờ 30 phút ngày 27.01.2021 tại Trung tâm 
Dịch vụ đấu giá tài sản Bình Định, địa chỉ: 37 Phan Đình Phùng, TP Quy Nhơn, tỉnh 
Bình Định.

4. Thời gian, địa điểm xem thực trạng tài sản, hồ sơ, tài liệu về tài sản: Từ ngày 
07.01.2021 đến 17 giờ ngày 27.01.2021 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản Bình 
Định hoặc Agribank chi nhánh Bình Định; xem thực trạng tài sản tại Lô B, Cụm công 
nghiệp Tà Súc, xã Vĩnh Quang, huyện Vĩnh Thạnh, tỉnh Bình Định.

5. Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá: Vào lúc 09 giờ, ngày 30.01.2021, tại 
Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản Bình Định.

Khách hàng có nhu cầu tham gia đấu giá vui lòng liên hệ:
- Đơn vị tổ chức bán đấu giá: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản Bình Định
Địa chỉ: 37 Phan Đình Phùng, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định. 
Số điện thoại: 0256.3822216
- Agribank chi nhánh Bình Định
Địa chỉ: 64 Lê Duẩn, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định. 
Số điện thoại: 0256.3525647, số Fax: 0256.3525635.

THÔNG BÁO
Công ty Công viên - cây xanh và chiếu sáng đô thị Quy Nhơn tổ chức 

chợ hoa xuân tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021 tại đường Nguyễn Tất 
Thành Quy Nhơn.

Kính mời khách hàng có nhu cầu tham gia đấu giá lô bán hoa.
Đăng ký: Từ ngày 19.1.2021 đến hết 16 giờ 30 phút ngày 21.1.2021.
Tổ chức đấu giá: Bắt đầu từ 8 giờ ngày 24.1.2021.
Mọi chi tiết xin liên hệ tại phòng Kế hoạch - Vật tư Công ty (294 Phan 

Bội Châu, TP Quy Nhơn).
Điện thoại: 0256.3820894.

1. Quyền sử dụng đất: 13 lô đất ở tại khu dân cư thị trấn Vĩnh Thạnh 
(khu dân cư phía Bắc trụ sở UBND thị trấn và khu dân cư phía Tây bến 
xe chạy dọc đến giáp suối sau nhà ông Đừng), huyện Vĩnh Thạnh, tỉnh 
Bình Định. Diện tích: Từ 156,3 m2/lô đến 182,5 m2/lô. Giá khởi điểm: Từ 
312.600.000 đồng/lô đến 474.500.000 đồng/lô. Ký hiệu, vị trí, lộ giới, diện 
tích, giá khởi điểm, khoản tiền đặt trước và tiền hồ sơ tham gia đấu giá, 
bước giá của từng lô đất: Theo Thông báo đấu giá tài sản số 11/TBĐGTS-
ĐD ngày 14.01.2021.  

2. Người có tài sản đấu giá: 
Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và phát triển quỹ đất huyện  

Vĩnh Thạnh.
Địa chỉ: Khu phố Định Tố, thị trấn Vĩnh Thạnh, huyện Vĩnh Thạnh, tỉnh 

Bình Định. 
3. Hình thức, phương thức đấu giá: Kết hợp giữa đấu giá bằng bỏ 

phiếu gián tiếp với đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá theo 
phương thức trả giá lên, bán riêng từng lô đất.

4. Thời gian xem tài sản đấu giá: Liên tục kể từ ngày niêm yết cho 
đến ngày tổ chức cuộc đấu giá. 

5. Cuộc đấu giá và công bố giá vào ngày 28.02.2021, cụ thể  
như sau: 

- Thời gian, địa điểm đăng ký tham gia đấu giá: Liên tục kể từ ngày 
niêm yết đến 15 giờ ngày 25.02.2021 tại Trụ sở Công ty đấu giá hợp danh 
Đông Dương (không nhận hồ sơ tham gia đấu giá và phiếu trả giá); 

- Thời gian đăng ký tham gia đấu giá và nộp phiếu trả giá tại Trụ sở Ban 
Quản lý dự án đầu tư xây dựng và phát triển quỹ đất huyện Vĩnh Thạnh: 
Từ 08 giờ ngày 24.02.2021 đến 16 giờ 30 phút ngày 25.02.2021;

- Thời gian nộp khoản tiền đặt trước: Đến 16 giờ 30 phút ngày 
25.02.2021; 

- Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá và công bố giá: Bắt đầu lúc 08 
giờ ngày 28.02.2021 tại Trụ sở UBND thị trấn Vĩnh Thạnh, huyện Vĩnh Thạnh.   

6. Cuộc đấu giá và công bố giá vào các ngày thứ Hai hàng tuần sau 
ngày 28.02.2021 (các lô đất còn lại do không có người tham gia đấu 
giá hoặc không đủ điều kiện đấu giá), cụ thể như sau: 

- Thời gian, địa điểm đăng ký tham gia đấu giá và nộp phiếu trả giá: 
Liên tục đến 16 giờ ngày thứ Sáu hàng tuần tại Trụ sở Ban Quản lý dự án 
đầu tư xây dựng và phát triển quỹ đất huyện Vĩnh Thạnh; 

- Thời gian nộp khoản tiền đặt trước: Đến 16 giờ ngày thứ Sáu hàng tuần.
 - Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá và công bố giá: Bắt đầu lúc 

08 giờ ngày thứ Hai hàng tuần tại Trụ sở Ban Quản lý dự án đầu tư xây 
dựng và phát triển quỹ đất huyện Vĩnh Thạnh.

7. Địa điểm nộp khoản tiền đặt trước: Tài khoản tại các ngân hàng 
của Công ty đấu giá hợp danh Đông Dương. 

8. Trường hợp có sự thay đổi ngày giờ, thời gian, địa điểm tổ chức 
cuộc đấu giá thì sẽ có thông báo cụ thể. 

9. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: 
- Người tham gia đấu giá là hộ gia đình, cá nhân thuộc đối tượng được 

nhà nước giao đất ở có thu tiền sử dụng đất theo quy định của Luật Đất đai; 
- Người tham gia đấu giá phải nộp 01 bộ hồ sơ hợp lệ cho một lô đất 

đấu giá theo Quy chế cuộc đấu giá. 

 Mọi chi tiết vui lòng liên hệ tại: 
CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH ĐÔNG DƯƠNG

Địa chỉ: Lô DC1a-13 đường Nguyễn Thị Định, TP Quy Nhơn
ĐT: 0256.2200569 – Fax: 0256.3547029-DĐ: 091.4024837

Website: www.daugiataisandongduong.com

CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH ĐÔNG DƯƠNG
THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
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Người dân được đốt những loại pháo hoa nào?
Bộ Công an giúp người dân phân biệt rõ giữa “pháo hoa” và “pháo hoa nổ”

để tránh vi phạm pháp luật, nhất là trong dịp tết Nguyên đán.
Từ ngày 11.1, Nghị định số 137/2020 về quản lý, sử dụng pháo chính 

thức có hiệu lực thi hành, thay thế Nghị định số 36/2009 về quản lý, 
sử dụng pháo. 

Việc sử dụng pháo phải tuân thủ những điều kiện, quy định cụ 
thể, các loại pháo nào được phép sử dụng đang là vấn đề được nhiều 
người dân quan tâm.

Bộ Công an cho biết “Pháo hoa” mà các cơ quan, tổ chức, cá nhân 
được sử dụng là loại pháo được chế tạo, sản xuất thủ công hoặc công 
nghiệp, khi có tác động của xung kích thích cơ, nhiệt, hóa hoặc điện 

tạo ra các hiệu ứng âm thanh, màu sắc, ánh sáng trong không gian, 
không gây ra tiếng nổ (điểm b khoản 1 Điều 3 Nghị định 137 quy định).

Đối với loại pháo này, các cơ quan, tổ chức, cá nhân có năng lực hành 
vi dân sự đầy đủ thì được sử dụng trong các trường hợp: Lễ, tết, sinh 
nhật, cưới hỏi, hội nghị, khai trương, ngày kỷ niệm và trong hoạt động 
văn hóa, nghệ thuật. Vì vậy, các cơ quan, tổ chức, cá nhân có nhu cầu 
sử dụng chỉ được mua pháo hoa của các tổ chức, doanh nghiệp thuộc 
Bộ Quốc phòng theo quy định tại Điều 14 Nghị định 137.

(Theo NLĐO) 
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KHÁM PHÁ

Bức tranh hang động cổ nhất thế giới 
được tìm thấy ở Indonesia

                     (Còn nữa)

Giày bệt thời trang

Các nhà khảo cổ đã phát hiện bức tranh 
hang động lâu đời nhất được biết đến trên 
thế giới, đó là bức tranh có kích thước như 
thật về một con heo rừng được vẽ cách đây 
ít nhất 45.500 năm ở Indonesia.

Hang động Leang Tedongnge nằm trong 
một thung lũng hẻo lánh được bao bọc bởi 
những vách đá vôi, cách con đường gần 
nhất khoảng một giờ đi bộ. Con người chỉ 
có thể đến được đây vào mùa khô, vì mùa 
mưa lũ lụt khiến cộng đồng người Bugis 
ở đây bị cô lập. Người dân cho biết bức 
tranh chưa từng được người phương Tây 
nào nhìn thấy trước đây.

Với kích thước 136 cm x 54 cm, con 
heo rừng Sulawesi được vẽ bằng cách sử 
dụng sắc tố màu đỏ sẫm và có mào lông 
ngắn dựng đứng, một cặp mụn cóc trên 
mặt giống như sừng, đặc trưng của những 
con heo rừng đực trưởng thành.

Có hai dấu tay phía sau lưng của con 
heo và có vẻ như nó đang đối mặt với hai 

Toàn cảnh bức tranh hang động cổ nhất thế 
giới: Con heo rừng đực đang quan sát cuộc chiến 
hay tương tác giữa hai chú heo khác trong hang 
Leang Tedongnge, ở Sulawesi, Indonesia.
                                                                  Ảnh: AA Oktaviana

con heo khác không còn rõ nét trong quá 
trình bảo tồn.

Con người đã săn heo rừng Sulawesi 
trong hàng chục nghìn năm, đặc biệt là 
trong kỷ băng hà và chúng là đặc điểm 
chính của tác phẩm nghệ thuật thời tiền 
sử này.

Giáo sư Aubert, thuộc Đại học Griffith 

của Australia, một chuyên gia về xác định 
niên đại, đã xác định một mỏ canxit hình 
thành trên đỉnh bức tranh, sau đó sử dụng 
phương pháp xác định niên đại đồng vị 
uranium để tự tin cho rằng mỏ này đã 
45.500 năm tuổi.

Ông cho rằng đó là tuổi đời tối thiểu 
của bức tranh, nhưng nó có thể lâu đời 
hơn nhiều.

“Những người vẽ ra nó theo cách hoàn 
toàn hiện đại, họ cũng giống như chúng 
ta, họ có tất cả khả năng và công cụ để 
thực hiện bất kỳ bức tranh nào họ thích”, 
ông nói thêm.

Những bức tranh hang động như thế 
này cũng giúp lấp đầy khoảng trống về 
hiểu biết của chúng ta về những cuộc di 
cư sớm của loài người. Người ta biết rằng 
con người đã đến Australia cách đây 65.000 
năm, nhưng có lẽ họ đã phải băng qua các 
hòn đảo của Indonesia. 

                                  (Theo khoahoc.tv)

Dù điệu đà đến đâu, tủ giày của các chị em cũng không nên chứa toàn 
những đôi cao gót lênh khênh. Ít nhất, chị em nên để dành chỗ cho một 
vài đôi giày bệt/đế thấp vì sự tiện dụng và quan trọng hơn, giày bệt cũng 
có độ thời trang, trẻ trung nhất định, đồng thời giúp nâng cấp rất nhiều 
kiểu trang phục. Giày bệt là kiểu giày có thể đính kèm với mọi kiểu trang 
phục, từ combo áo len + quần jeans kinh điển của mùa Đông, những bộ 
suit hay blazer + quần ống rộng 
đậm chất công sở hay ngay cả với 
những chiếc váy vóc bánh bèo, 
loafer cũng tỏ ra cực kỳ ăn ý và 
giúp nâng cấp vẻ thời thượng cho 
tổng thể. (Theo kenh14.vn)

1. TP New York, Mỹ: 

Đêm Giao thừa Big Apple là trung tâm 
của tất cả khi mọi người đổ dồn cặp mắt 
về Quảng trường Thời đại chờ đợi xem quả 
bóng lấp lánh rơi trên cao, giữa đám đông 
cả triệu người đang reo hò.

2. Orlando, Mỹ: 

Đêm Giao thừa tại Disney với buổi đếm 
ngược là điểm thu hút chính vào ngày 
31.12. Buổi soiree lớn này sẽ có một DJ sành 
điệu, một ban nhạc sống và tất nhiên một 
màn pháo hoa huyền ảo.

3. Sydney, Australia:

Nhiều người tham dự Đêm giao thừa ở 
cảng Sydney hơn ở Quảng trường Thời đại 
của Mỹ vì lý do pháo hoa ở Sydney được coi 
là màn trình diễn được ngưỡng mộ và yêu 
thích nhất trên toàn thế giới. 

4. Tokyo, Nhật Bản: 

Nếu bạn đang tìm kiếm pháo hoa và 
các bữa tiệc thâu đêm, hãy đến Yokohama 
ngay bên kia Vịnh Tokyo. Đây là một phần 
của Greater Tokyo và nó rất hoành tráng với 
màn pháo hoa trình diễn cho gần 4 triệu 
công dân.

5. Athens, Hy Lạp: 

Trong đêm giao thừa Parthenon đóng 
vai trò là bối cảnh cho một đêm của các 
buổi hòa nhạc và các chương trình giải trí 
trực tiếp khác trước khi pháo hoa thắp sáng 
bầu trời vào lúc nửa đêm. 

Những địa điểm 
đón năm mới hoành 
tráng nhất thế giới

       (Theo 24h.com)


